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RESUMO 

A busca de inovações e de novas tecnologias pode contribuir para que ocorram melhorias nas 

atuais condições dos setores de urgência e emergência, atualmente bastante precários na maioria 

dos hospitais brasileiros, tanto no setor público de saúde, e porque não, no setor privado, que 

inúmeras vezes apresentam poucos recursos, ou mesmo são negligenciados. Nesse contexto, 

surgem as patentes, que trazem consigo a descrição de variadas tecnologias, e que per se são 

capazes de representar o status do desenvolvimento financeiro e tecnológico de uma nação. A 

utilização de informações patentárias ainda é incipiente no país, e estas praticamente não são 

utilizadas para solucionar os problemas presentes na maioria das organizações. As bases de 

patentes são bases não referenciais, onde se faz necessária a utilização de ferramentas 

computacionais que permitam a extração e análise maciça de informações presentes nos 

documentos de patentes, visto que a realização manual do referido processo é impossível, 

especialmente devido à enorme quantidade de patentes disponíveis para consulta. Dessa forma, 

o foco central do presente trabalho é utilizar a ferramenta computacional Patent2net, um 

software livre de mineração de patentes, para extrair da base Espacenet documentos patentários 

que contenham informações relevantes para solução de alguns problemas presentes no 

cotidiano do atendimento hospitalar. Após a avaliação dos principais problemas observados 

nestes setores de um hospital público de grande porte da capital paulistana, foram eleitos cinco 

temas considerados de maior relevância: 1 – dificuldades na execução do banho de pacientes 

acamados; 2 – problemas na realização de drenagem de conteúdo gástrico; 3 – dificuldades na 

localização de veias para administração de medicamentos; 4 – muitos casos de úlceras por 

pressão; 5 – dificuldades na realização da higiene oral de pacientes intubados ou com difícil 

acesso a cavidade oral. A utilização do Patent2net teve como foco a busca por patentes livres 

para reprodução no Brasil e com potencial de frugalidade, ou seja, patentes inclusivas e que 

apresentassem baixo custo de reprodução, sendo possível localizar 4 patentes com estas 

características, com exceção da tecnologia de dispositivos de localização de veias. Como 

contribuição do presente trabalho, apresenta-se uma ferramenta de fácil uso e acessível a todos 

que tiverem interesse na busca de patentes, sobre quaisquer assuntos desejados. Ademais, por 

meio deste estudo tecnométrico, foram identificadas patentes que podem auxiliar no 

atendimento aos pacientes em estado de gravidade, alocados em unidades críticas em centros 

hospitalares ou pronto Atendimento de urgência e emergência no Brasil. 

Palavras-chave: Patent2net, Atendimento Hospitalar, Gestão em Saúde, Inovação Frugal, 

Mineração de Dados.  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The search for innovations and new technologies can contribute to improvements in the current 

conditions of the emergency and emergency sectors, which are currently very precarious in 

most Brazilian hospitals, both in the public health sector and in the private sector, , or even 

neglected. In this context, they arise as patents, which carry with them a description of various 

technologies, and in turn are capable of representing the status of a nation's financial and 

technological development. The use of patent information is still incipient in the country, and 

these are practically not used to solve the problems present in most organizations. The patent 

bases are non-referential bases, where it is necessary to use computational tools that allow the 

extraction and massive analysis of information present in patent documents, since the manual 

accomplishment of said process is impossible, especially due to the enormous amount of patents 

available for consultation. Thus, the central focus of the present work is to use the Patent2net 

computational tool, a free patent mining software, to extract from the Espacenet database patent 

documents that contain information relevant to the solution of some problems present in the 

daily routine of hospital care. After evaluating the main problems observed in these sectors of 

a large public hospital in the capital of São Paulo, five subjects were considered of major 

relevance: 1 - difficulties in the execution of bedridden patients; 2 - problems in the drainage 

of gastric contents; 3 - difficulties in locating veins for medication administration; 4 - many 

cases of pressure ulcers; 5 - difficulties in performing oral hygiene in intubated patients or with 

difficult access to the oral cavity. The use of Patent2net focused on the search for free patents 

for reproduction in Brazil and with potential for frugality, ie, inclusive patents and presenting 

low reproduction cost, it being possible to locate 4 patents with these characteristics, with the 

exception of device technology of vein placement. As a contribution of the present work, a tool 

is presented that is easy to use and accessible to all who are interested in searching for patents, 

on any desired subjects. In addition, through this technometric study, patents have been 

identified that can assist in the care of severely ill patients, in critical units in hospitals or 

emergency and emergency care in Brazil. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

 O termo pesquisa e desenvolvimento (P&D), ou investigação e desenvolvimento (I&D), 

surge no Brasil no final da década de 1990, e tem caráter preponderante, que o difere da 

associação comumente conhecida como pesquisa e desenvolvimento tecnológico (Aw, Roberts, 

& Winston, 2005). No âmbito comercial ou industrial, o termo P&D, normalmente, acopla-se 

às atividades que, em longo prazo, gerarão benefícios que podem ser explorados no meio 

comercial. Empresas que investem, que têm forte ligação ou dependência à P&D, costumam 

ser classificadas no mercado como empresas de alto risco, pois a flutuação do lucro se porta de 

forma instável, irregular e atípica (Cohen & Levinthal, 1990). 

 As questões inerentes à inovação e ao desenvolvimento, além de suas projeções, tiveram 

grande influência no final do século passado e, certamente, deverão estar sempre presentes na 

busca por tecnologias na área da saúde (Saboia & Carvalho, 2007). Tal fenômeno se elucida 

pela busca constante de inovação e desenvolvimento, estando presente nos mercados globais. 

No cerne da palavra inovação, está inserida a sua capacidade de aplicação diretamente ancorada 

em melhorias / mudanças para a individualidade, coletividade ou processos de transformação, 

sendo que tais processos têm o cunho de provocar a reorganização administrativa de inúmeros 

segmentos (Moricochi & Gonçalves, 1994; Saboia & Carvalho, 2007).  

 De um modo bastante generalista, estas empresas operam e prosperam onde seus 

clientes possuem necessidades extremas, como medicações inovadoras (muitas vezes ainda em 

fases de testes), ou ainda, fornecendo materiais instrumentais científicos, produtos específicos 

para inúmeras áreas do conhecimento multidisciplinar, presentes na área da saúde. Essas 

necessidades, classificadas como extremas apontam, assim, para um alto risco de falhas e perda 

de investimentos nos projetos (Keller, 1996). De certo modo, empresas voltadas à alta 

tecnologia visam utilizar instrumentos, métodos e técnicas avançadas já existentes, como forma 

de amortizar os investimentos, e reduzir os custos a fim de evitar a instabilidade de recursos. 

Tais empresas, geralmente, operam processos de fabricação avançados, com altos custos em 

certificação de segurança, softwares especializados, amplos desenhos eletrônicos, e grandes 

subsistemas mecânicos, presentes  em equipamentos de pesquisas, diagnóstico e assistência na 

área da saúde (Mazieri, Quoniam, & Santos, 2016).  
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 Pesquisa e Desenvolvimento podem ser considerados como um processo de redução de 

incerteza ou aprendizado. Esse tema é apontado como um campo rico em soluções para que 

empresas tenham um crescimento sustentável e estável (Cavalcante & Fagundes, 2007). A 

principal propriedade da P&D é utilizar o potencial intelectual nas instituições e países, onde 

parte desse capital vem formar a propriedade industrial das organizações produtora de P&D. 

Por propriedade industrial pode-se classificar instalações, modelos de linhas de produção, 

escritórios, ferramentas, laboratórios voltados à P&D, além de marcas, segredo industrial, 

denominação de origem, desenhos industriais, circuitos integrados, software e patentes (Mazieri 

et al., 2016; Quoniam, Kniess, & Mazieri, 2014), inseridas no contexto do atendimento à saúde, 

foco do presente trabalho 

  

1.2 INOVAÇÃO FRUGAL 

 Inovação Frugal é o processo de reforma que apresenta em suas características a redução 

do custo em seus produtos e processos, tendo como foco principal a inclusão de populações não 

atendidas. Ampara-se, assim, na lógica do processo de economia em escala e geração de valor 

em meio a tecnologias apropriadas, desenvolvendo novas aptidões com vista à  alta produção 

(Aw et al., 2005; Soni & T. Krishnan, 2014).  

A Inovação Frugal ou Engenharia Frugal é um tipo de inovação que opera na redução de 

custos de equipamentos, como um aparato de atendimento assistencial, um suporte a fim de 

fixação de equipamentos, ou ainda um cateter, dentre inúmeros exemplos. Tal atividade foi 

desenvolvida para atender e trazer benefícios às populações de baixa renda, ou desprovidas de 

recursos em países em desenvolvimento, pois a população de baixa renda não apresenta 

recursos financeiros suficientes para consumir produtos voltados aos mercados desenvolvidos. 

 Na obra de C. K. Prahalad (2006), cujo título traduzido para o português é “A riqueza na 

base da pirâmide”, verificamos que a venda de produtos, aos caracterizados como 

negligenciados, irá compensar o baixo preço do bem ofertado. Para a empresa que opera no 

processo de inovação frugal, atingir a base de pirâmide e aumentar seu leque e alcance 

comercial é de extrema relevância, visto que, com isso, a população de baixa renda poderá obter 

acesso a produtos e serviços que antes não possuíam. Em contrapartida a empresa certamente 

irá se consagrar em seu segmento, e será provida de lucros (Prahalad, 2006). Do ponto de vista 

político e social, o processo de inovação frugal produz efeitos notáveis, contribuindo para a 

redução das diferenças das classes sociais, promovendo a integração social.  
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Em 2013, no 73rd Academy of Management, realizado nos EUA (Orlando-Florida), o tema 

inovação frugal foi citado pela primeira vez, e apresentado como questão especial (Special 

Issue). O Academy of Management é reconhecido como um congresso de extrema importância, 

e é realizado anualmente. O fato da inovação frugal ser citada em Special Issue (Walsh & Brief, 

2007), demonstra a extrema e inédita relevância do tema, além do interesse em se conhecer 

mais a respeito, bem como novas alternativas com teor de frugalidade. 

 

1.3 A TECNOLOGIA E O DESENVOLVIMENTO DOS PAÍSES  

 Desde meados da década de 1990, já é conhecido o fato de que o Brasil apresenta grande 

dificuldade no desenvolvimento de inovação, atuando de certa forma com imaturidade 

(Coutinho & Ferraz, 1994). Desde a conquista da soberania, bem como após sua divisão 

regional, sabe-se que houve pouco investimento e criação de tecnologias no país o que veio a 

conferir o status de fornecedor empírico de matérias primas, passando a adquirir tecnologias no 

segmento hospitalar já desenvolvidas, a um custo econômico elevado, provenientes de outros 

mercados. À época, para se formar tal conclusão, tomou-se por base inúmeros indicadores com 

registros coletados na ciência e tecnologia, comparando-se à produção tecnológica do Brasil 

com a de outros países (R. R. N. Ferraz, Quoniam, Reymond, & Nigro, 2015).  

Com base na estrutura industrial e tecnológica disponível no país até então, dados 

coletados na década de 1990 já demonstravam que o Brasil possuía mais da metade de suas 

indústrias investindo no aparato de baixas e médias tecnologias, o que, de certa forma, interferiu 

negativamente no seu desenvolvimento econômico e social (Albuquerque, Simões, Baessa, 

Silva, & Diniz, 2001). 

 Para Albuquerque e colaboradores (2001) que revisaram diversos estudos, foi verificado 

um melhor desempenho de vários países, quando comparados ao Brasil, com relação ao 

crescimento do produto interno bruto (PIB), produção tecnológica, produtividade e 

competitividade externa, indicadores esses que, até então, estavam correlacionados diretamente 

à geração de empregos, renda e melhores condições de vida da população.  

 Dentre as principais explicações para tal fato, destaca-se que, já naquele período, eram 

predominantes as economias de baixo crescimento, com destaque aos empregos informais, 

baixo investimento nos ramos de educação superior e busca por novas tecnologias. O país colhia 

frutos de uma capacitação tecnológica falha, demostrando assim pouca capacidade de inversão 

do quadro a curto prazo, comprometendo as chances de diversificar a cadeia produtiva, bem 
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como mudar conceitos culturais históricos (Coutinho & Ferraz, 1994). Esses prospectos são 

uma constante, vindo a impedir que países nessas condições possam se desenvolver de forma 

homogênea, sustentável e duradoura. 

 Segundo o estudo de Ferraz (2008), em que foram empregadas variáveis como cadeia 

de produção, desempenho, fator de exportação e esforço inovador, observou-se que o Brasil se 

posiciona na última de cinco categorias, posicionando-se junto a países como Egito, Peru, 

Filipinas e México, e muito inferior ou distante de países como Suécia, Finlândia, Japão e 

Estados Unidos da América, que na ocasião ocupavam a primeira categoria. Como principal 

critério e projeção na observação do presente estudo, além de índices e registros apontados, 

foram utilizados números de produções em P&D. 

 

1.4 PATENTES 

 Uma patente, em sua versão clássica, é uma concessão pública fornecida pelo Estado ao 

seu titular, que valida aparatos legais para que o este possa explorar comercialmente sua ideia 

registrada. Em contrapartida, depois de um certo período de tempo, é disponibilizado o acesso 

ao público ao registro e aos postos-chave que venham a caracterizar a novidade do invento. O 

direito adquirido pela patente se refere a um mecanismo de proteção e prevenção para que 

outros não venham a fabricar, usar, comercializar, importar ou replicar a invenção (Macedo & 

Barbosa, 2000). As patentes se apresentam como fonte exclusiva de invenções e informações 

tecnológicas, sendo assim, as descrições das funções e aplicabilidades nelas presentes, 

obrigatoriamente, no ato do documento de patenteamento, raramente são replicadas em outros 

documentos (Mazieri et al., 2016; Quoniam, Kniess, & Mazieri, 2014). 

 Para Quoniam, (2014) “a patente é vista como uma forma de expressar ao mercado a 

investigação puramente técnica e tecnológica”. As patentes são caracterizadas como 

instrumentos que registram e norteiam a proteção mercadológica para inventores e empresas 

que tenham o direito de explorar financeiramente e economicamente suas invenções, sendo 

assim, a maioria das novas tecnologias se posiciona com desempenho superior quando 

comparadas com as antigas (R. R. N. Ferraz et al., 2015; Quoniam, Kniess, & Mazieri, 2014). 

Dessa forma, o depósito de patentes por países se constitui como um indicador de 

desenvolvimento das nações.  

Os registros de patentes, por estarem assentados em diversos bancos de dados de livre 

acesso, se apresentam como grandes bases de conhecimento tecnológico, que podem ser 
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empregadas em pesquisas de diversas áreas. As patentes ainda apresentam capacidade 

absortiva, usando as informações provenientes de outras patentes, tanto para desenvolvimento 

de produtos mercadológicos quanto para inovação, incluindo a inovação frugal (Bregonje, 

2005). 

 Anualmente, são depositados mais de 2.000.000 de patentes, segundo o escritório 

americano de propriedade intelectual. O levantamento e análise de uma patente, 

independentemente do banco de consulta, é de muita valia, pois permite a consulta do estado 

da arte (atual fase em que se encontra a tecnologia investigada), o que é muito importante no 

início do desenvolvimento (CNPqOficial, 2017). Estima-se que são investidos US$30.000.000 

anualmente no desenvolvimento de tecnologias que existem, ou que já estão patenteadas. Outro 

estudo aponta para o fato de que 30% dos investimentos em P&D são desperdiçados com 

produtos que se tornarão idênticos a outros que já existem e, sendo assim, a Pesquisa em Bases 

de Propriedade Intelectual é de extrema relevância, pois cria uma união entre os pesquisadores, 

principalmente os que compartilham de um mesmo assunto/interesse (CNPqOficial, 2017). 

 

1.5 PROBLEMA DE PESQUISA 

 O hospital se consagra como uma instituição onde atividades e procedimentos 

intelectuais e tecnológicos são empregados para fins e procedimentos voltados diretamente aos 

seres humanos, trazendo, em si, aspectos sociais, educacionais e culturais, e atuando 

diretamente na estrutura e processos, bem como nos resultados alcançados (Anselmi, Duarte, 

& Angerami, 2001; Zucchi, Nogueira, & Haddad, 1998). Pronto Socorro é uma unidade 

hospitalar onde são atendidos pacientes com problemas de saúde agudos, cuja intervenção deve 

ser imediata e especializada. Esses pacientes não podem esperar por uma consulta com hora 

marcada para um atendimento médico. Assim, as situações de saúde presentes nessa unidade 

são classificadas como urgência ou emergência. 

Urgência é uma ocorrência imprevista de agravos à saúde, com ou sem risco potencial 

à vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata ou a um curto período de tempo. 

Já uma emergência, é a constatação médica de condições que impliquem em risco iminente de 

morte ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato ou a um curto 

período de tempo. Uma unidade de emergência (ou pronto atendimento) recebe todo o tipo de 

público para atendimento, com ressalva entre públicos diferenciados, como por exemplo, entre 
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clientes adultos ou pediátricos, ou entre diferentes especialidades, variando entre pacientes 

estáveis e mais graves (Ohara, da Costa Melo, & Laus, 2010). A inexistência de uma 

organização no fluxo, além de falta de materiais, voltados à operação de uma unidade de pronto 

atendimento pode afetar diversas dimensões no cuidado, bem como o tratamento propriamente 

dito 

A implementação do SUS a partir da nova Carta Magna (Constituição), foi evoluindo 

em um contexto complicado pelo apoio da máquina estatal ao setor privado, observando-se uma 

concentração de serviços nas regiões economicamente mais desenvolvidas. Caracterizado pelo 

subfinanciamento crônico, apesar de inúmeras limitações, o SUS alcançou o objetivo de 

promover melhoras em diversos setores da saúde, incluindo o de urgência e emergência, além 

de apresentar índices positivos, visando a cobertura universal, expansão de recursos humanos, 

e esforços na busca por tecnologias para fabricação de produtos farmacêuticos prioritários para 

o país (Giovanella, Escorel, Lobato, Noronha, & Carvalho, 2012). Assim sendo o SUS se tornou 

um programa de saúde pública mundialmente reconhecido, sendo referência para inúmeros 

países, mesmo estando em permanente construção. 

Os serviços e instituições de saúde no Brasil são basicamente divididos em duas redes 

de serviços hierarquizadas. Os serviços públicos são administrados pelo SUS (Sistema Único 

de Saúde), com supervisão direta do Ministério da Saúde, e os hospitais privados, sendo 

mencionados como sistema de saúde suplementar, que participam do atendimento direto ao 

público. Sua rede é composta por planos de saúde, seguradoras de saúde, medicina de grupo e 

hospitais de cunho filantrópico entre outros modelos administrativos, sendo esses sistemas 

operados com supervisão e regulação direta a cargo da ANS (Agencia Nacional de Saúde 

Suplementar) (Herzlich, 2004), o que de certa forma, mantém o equilíbrio de todo o sistema, e 

ainda complementa o SUS. 

O modelo de saúde vivenciado nos dias atuais foi pensado e concebido durante a década 

de 1980, fruto de lutas e conquistas de movimentos sociais presentes há época. Apesar de tais 

premissas, observa-se uma contínua desconstrução dos contextos sociais propostos na carta 

magna de 1988, na qual se origina o SUS (Maio & Lima, 2009).  

Observa-se frequentemente um aumento das questões de saúde pública em relação ao 

mercado econômico, que enfatiza parcerias de gestão com a sociedade civil e o processo de 

refilantropização, tendo como objetivo reduzir os custos e transferir a responsabilidade do 

estado para o meio coletivo. Vemos assim que, apesar dos programas e declarações oficiais de 
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adesão ao SUS, fica claro o não cumprimento institucional pelo Governo Federal (Borges, 

2005). Dessa forma, as propostas de saúde pública previstas na constituição demonstram estar 

sofrendo de um processo contínuo de privatização passiva, gerando uma constante disputa entre 

o modelo de reforma e o projeto privatista, gerando, porque não, uma causa de preocupação 

(Giovanella et al., 2012).  

 Sabe-se que o sistema de saúde público como política social sofre com o baixo 

investimento, padecendo de uma série de limitações no tocante ao repasse de recursos 

financeiros. Tal fato vem abrir uma lacuna propícia às iniciativas privadas e, no tocante à saúde, 

à aproximação de outros modelos de financiamento e gestão, e parcerias com entidades civis 

de interesse público, como as (OS-CIP´s), as Organizações Sociais de Saúde (OSS), e as 

Fundações de Direito Privado (FDP), o que de certa, forma traz o rompimento do fundamento 

de saúde pública universal e de dever do Estado (Borges, 2005). 

 Este processo foi ratificado na medida provisória 520/2010, sob a justificativa de criar 

uma gestão eficiente e condizente às necessidades das instituições públicas de saúde, propondo 

a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). A imprensa tem 

veiculado frequentemente a real condição dos hospitais públicos em todo o território nacional: 

superlotação, gargalos, falta de leitos, filas no aguardo de exames básicos, sucateamento de 

equipamentos, desqualificação de recursos humanos, insatisfação da clientela, e quadro de 

funcionários incompletos (Queiroz, Melo, Silva, & Araújo, 2009). Este último fator, muitas 

vezes pouco motivado por conta de baixos salários ou por ausência de um plano de carreira, 

inúmeras vezes o funcionário, trabalha em um segundo emprego para garantir seus rendimentos, 

provocando um aumento direto na carga horária trabalhada. 

Tamanhas mazelas podem ser presenciadas na maioria das instituições que prestam 

serviços de urgência e emergência no país, caracterizando fator relevante e significativo, e 

interferindo de forma negativa na dinâmica do processo do trabalho, bem como na qualidade 

da assistência prestada. Dentre os inúmeros agravos observados, se observa que os profissionais 

executam atendimento em situações de gravidade, o que vem com frequência, extrapolar a 

capacidade operacional da unidade, ocasionando nesse contexto uma frequente baixa 

resolubilidade no Serviço, que apresenta inúmeras vezes dificuldades, por exemplo, para 

remover os pacientes para hospitais referenciados, segundo organograma estabelecido pela 

rede. Dessa forma, as salas de observação que são destinadas a pacientes temporários e de baixa 

complexidade, inúmeras vezes se transforam em áreas de internação multisetoriais 

(emergência, UTI, enfermaria, unidades de choque), porém, sem condições e com infraestrutura 
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inadequada, além de reduzido quadro de funcionários, e falta de pessoal especializado, expondo 

com frequência os pacientes e funcionários aos inúmeros riscos de acidentes, além de um alto 

índice de iatrogenias presentes no setor (Giglio-Jacquemot, 2005). Frente ao exposto um estudo 

realizado no ano de 2014, em setores de UTI´s, pertencentes a dois hospitais universitários de 

alta complexidade, o Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), que conta com 910 leitos, e o Hospital Universitário 

da Universidade de São Paulo (HU), que tem 258 leitos, localizados em São Paulo - Capital, 

descreveu o aumento desnecessário do tempo de internação, e consequentemente dos custos 

associados,  que vêm a ser potencializados por falhas nas técnicas ou processos, assim como a 

ausência de aparatos, demonstrando a vulnerabilidade desses sistemas, e propiciando  o 

surgimento de erros entre os profissionais aptos aos cuidados (Novaretti, Santos, Quitério, & 

Daud-Gallotti, 2014). 

Tais fatos, além de provocar discrepâncias, causam sérias repercussões no que se refere 

à eficiência (Rede Record, 2013), tendo como consequência a má qualidade dos serviços 

oferecidos e prestados em qualquer âmbito (Borges, 2005). Somando-se a isso, outros fatores 

como a presença de descontinuidade de programas estabelecidos, e ausência de uma rede 

hierarquizada, induzem a um constante ciclo vicioso, sendo uma realidade vivenciada pela 

maioria das instituições públicas de saúde, onde existe elevada demanda de usuários (Anselmi 

et al., 2001; Borges, 2005). Vale ressalvar que o ambiente hospitalar, de maneira geral, se 

posiciona como um ambiente penoso, perigoso e insalubre. Alguns estudos o descrevem como 

um local propício ao adoecimento (Barbosa, da Silva, Fernandes, Torres, & de Souza, 2016),  

uma vez que o trabalhador está inserido diretamente em  atividades com alto risco de acidentes, 

além do contato com doenças de ordem física e estresse, que inúmeras vezes se posicionam 

como causadores de perturbações psíquicas, em virtude da pressão social e psicológica que os 

mesmos são submetidos no seu trabalho (Elias & Navarro, 2006). A tecnologia em saúde é 

caracterizada como um conjunto de procedimentos, equipamentos, técnicas ou drogas utilizadas 

por profissionais da área da saúde na prestação de assistência médica aos indivíduos ou 

ambientes na qual a assistência é oferecida (D. Banta, 1983). Tamanha é a influência de 

inovação tecnológica no setor, que ela vem alterando frequentemente a organização hospitalar 

que, por sua vez, vem se adaptando em seus setores em função do processo tecnológico 

implantado (Gonçalves & others, 1998). 

 Uma característica típica de que o processo de inovação nesses serviços vem trazendo 

benefícios em quase sua totalidade, na contramão onde as tecnologias em outros serviços são 
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vistas como causadoras de prejuízos à população (gerando desemprego), é que, na área da 

saúde, tais avanços, pressupõem a busca de soluções e alternativas de novos tratamentos, alívio 

de dores, aumento da idade média da população, aumento da qualidade de vida, dentre outros 

benefícios. Porém é de suma importância mencionar, como citam (Faúndes & Pinotti, 1985), 

que a obtenção não planejada de tecnologias avançadas de alto custo e de um alto valor de 

manutenção podem trazer um efeito negativo, além de prejuízos em sua organização, 

necessitando sempre de planejamento e monitorização adequados.  

As unidades hospitalares são um ambiente dinâmico, onde as organizações inseridas 

nesse contexto buscam um contínuo aperfeiçoamento no setor tecnológico, exigindo uma 

preocupação permanente dos gestores dessa modalidade de serviço na busca de qualidade e, 

por que não, a competitividade, objetivando a expectativa e superação dos padrões assistenciais. 

Devem ser avaliadas a possibilidade de introdução de novas tecnologias, bem como o seu 

correto uso e manutenção, buscando um aproveitamento eficaz. Problemas frequentes 

relacionados com a utilização de equipamentos biomédicos,  reforçaram a tese da necessidade 

do constante gerenciamento da tecnologia (L. C. N. Gomes & Dalcol, 1999). Numa análise em 

meio a esse ambiente, constatou-se a inexistência ou descontinuidade, na maioria dos casos, de 

grupos de manutenção interna, ou deficiências de assessoria técnica adequada e necessária à 

aquisição, instalação, armazenamento, operação e manutenção, além da falta de disposição final 

de equipamentos, de treinamento adequado e qualificação de operadores. 

Sabe-se que o baixo investimento em tecnologia em saúde, que ocorreu em várias 

décadas anteriores, além de outras razões, como a má gestão de políticas de saúde e 

descontinuidade, por ideologias políticas opostas de programas já estabelecidos (Borges, 2005), 

colocaram o país em uma constante situação de vulnerabilidade na assistência à saúde, 

principalmente no setor público.  

À primeira vista, parece ser evidente que a busca das empresas por inovação tenha nas 

patentes um forte mecanismo de auxílio por informações externas de suma relevância, e que 

venham alavancar seus processos de inovação. No entanto, em um estudo de pesquisa-ação, 

diagnosticado por survey, que foi respondido por 85 empresas start up, localizadas em São 

Paulo - SP, verificou-se que as patentes não são usadas nos processos de P&D e inovação nessas 

instituições. As respostas ainda evidenciaram que a busca por patentes não está definitivamente 

presente entre as empresas de médio e pequeno porte no país (Mazieri et al., 2016). Conforme 

os resultados obtidos nessa análise, demonstrou-se que 91,77% dos responsáveis por P&D nas 

instituições não utilizavam as patentes para esse fim.  



  

22 

 

Assim, verificou-se que os principais motivos alegados foram: o desconhecimento e a 

falta de aptidão para a realização da busca por patentes em seus bancos de dados (43,58%), 

dificuldades em classificar termos de busca para P&D, incluindo inovação frugal (41,04%), alto 

valor financeiro de softwares que realizam tais buscas, falta de conhecimento em gerir grandes 

quantidades de dados necessários à operação (2,57%), e motivos diversos (1,28%). Este estudo 

demostrou com nitidez a falta de cultura em busca de patentes entre as médias e pequenas 

empresas presentes no país (Mazieri et al., 2016). 

As patentes são fontes únicas de informações, contendo a descrição completa de 

tecnologias que são apresentadas, obrigatoriamente, quando se requer o patenteamento e, 

raramente, suas funções são replicadas em outras publicações (Barroso, Quoniam, & Pacheco, 

2009). Por força de acordos legais, as patentes tornam-se disponíveis ao público em geral, por 

meio de dados virtuais na internet, formando, assim, uma vasta biblioteca tecnológica com 

informações de mais de 150.000.000 patentes presentes em diversos bancos depositários 

(Mazieri et al., 2016).  

Com tecnologias pouco exploradas, tal prospecto aponta para um vasto leque de 

oportunidades na busca de soluções de inúmeros problemas nos serviços de urgência e 

emergência. A patente porta a concessão de um direito temporário da obtenção de exclusividade 

fornecida pelo estado para exploração da tecnologia criada. Esse procedimento se beneficia da 

contrapartida a ser realizada pelo titular da patente, disponibilizando os processos tecnológicos 

pertencentes ao objeto da proteção. Sendo assim, o ato do patenteamento traz, à luz do 

conhecimento, invenções que de outra forma permaneceriam mantidas em segredo 

(Albuquerque et al., 2001). 

As bases de armazenamento de patentes e seus mecanismos de busca e extração para 

países como o Brasil, que não se beneficia do hábito dessa cultura, são de muita valia para a 

obtenção desses documentos/textos, contendo descrições completas de tecnologias. Tendo 

como base o fato de que apenas 5% das invenções contidas nas patentes são protegidas pelos 

países desenvolvidos, 95% das restantes tornam-se de domínio público. Assim, após o gap de 

sigilo de 18 meses (tempo em que as patentes permanecem indisponíveis para consulta), os 

textos descrevendo tecnologias podem ser obtidos em diferentes bases exploradas e, inclusive, 

replicadas, caso seja viável. Estas ações têm respaldo em legislações e acordos nacionais e 

internacionais, que regulamentam os mecanismos das patentes (Corrêa & Gomes, 2013).   
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Vale mencionar que os documentos de origem patentária se encontram disponíveis 

apenas na deep web. Tal fato torna inviável a verificação manual destes documentos, haja vista 

o vasto número de patentes disponíveis para consulta. Dessa forma, buscadores de superfície 

comumente utilizados não conseguem encontrar, disponibilizar e agrupar tais informações de 

uma forma metódica e organizada, e que venha facilitar a sua avaliação.  

  Após um período de 18 meses, que é denominado gap de sigilo, onde o documento 

patentário permanece indisponível para consulta, sendo ou não concedida a liberação da 

patente, as descrições das tecnologias contidas nesses documentos tornam-se disponíveis em 

bancos de dados, denominados bases não referenciais e metabases, sendo exemplos o Google 

Patent Search (www.google.com/patents), o Patentscope, 

(http:www.wipo.int/patentscope/en/), e a Espacenet (http://wordwide.Espacenet.com/). 

  O Google Patent Search é um software que foi desenvolvido e lançado em 2006, e tem 

como principal característica a capacidade de elaborar a busca das informações contidas nas 

patentes a partir de palavras-chave, de uma maneira muito similar ao então popular buscador 

Google (www.google.com). Seu banco de dados engloba aproximadamente 8 milhões de 

documentos patentários, concedidos, em análise ou negados. Atualmente, a ferramenta é capaz 

de recuperar patentes depositadas nas bases do European Patent Office (EPO), da World 

Intellectual Property Organization (WIPO), e do United States Patent and Trademark Office 

(USPTO) (EPO, 2007). O Patentscope é um potente motor de busca acoplado à base da  WIPO, 

que permite a varredura, inspeção e o acesso a cerca de 57 milhões de documentos patentários, 

sendo considerada uma eficaz ferramenta para busca de patentes (Jürgens & Herrero-Solana, 

2015).    

Apesar de existirem diversas bases onde é possível pesquisar os textos integrais de 

dezenas de milhões de documentos patentários, assim como uma série de ferramentas de busca 

automatizadas, uma busca manual realizada de forma detalhada, sistematizada e organizada de 

patentes, se mostra uma tarefa inviável nos dias atuais, devido à enorme quantidade de 

documentos disponíveis. Em meados da década de 1940, o então soviético Genrich Altshuller 

se propôs a efetuar a análise manual do texto de cerca de 45 mil patentes disponibilizadas 

naquele momento. O referido trabalho, que pendurou em torno de 25 anos para ser concretizado 

(considerando cerca de 32 minutos para analisar cada patente, em 24 horas diárias de trabalho 

intermitentes), deu origem à metodologia TRIZ (“teoria da resolução inventiva de problemas”, 

em português), sendo a mesma empregada há décadas como instrumento para resolução de 

problemas em diversas instituições pelo mundo (Webb, 2002). Tomando como exemplo o uso 

http://www.google.com/patents
http://wordwide.espacenet.com/
http://www.google.com/
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da metodologia empregada por Altshuller, e fazendo uma operação matemática simples para 

calcular o tempo que seria necessário para a análise dos textos das cerca de 90 milhões de 

patentes disponibilizadas apenas pelo EPO na Espacenet, seriam gastos cerca de 5625 anos para 

concluir tal análise, algo completamente inviável. 

Perante o exposto, julga-se relevante a implementação e manutenção de ferramentas 

computacionais que venham a facilitar a extração, organização e apresentação dos conteúdos 

das patentes de forma que se permita identificar nestes documentos, de forma dinâmica e direta, 

informações que possam viabilizar a busca por tecnologias descritas em seu conteúdo.  

Para realizar a mineração das patentes, já existem no mercado algumas ferramentas, tais 

como o Intellixir (http://www.intellixir.com), o Matheo Patent (http://www.matheo-

software.com/en), o Patent Integration (https://patent-i.com/) e o Patent Inspiration 

(http://www.patentinspiration.com/), todos softwares pagos, além de softwares gratuitos, como 

o Lens (http://lens.org.lens/), e o Patent2net (http://Patent2netv2.vlab4u.info/).  

O Patent2net é uma ferramenta / software open source (de utilização livre), gratuita 

modular e escalável, que possibilita a extração e exploração da base de dados Espacenet. A 

base Espacenet possui em seu acervo mais de 90 milhões de patentes, advindas de diversos 

países, contendo as descrições de inventos em inúmeros segmentos tecnológicos. A ferramenta 

permite a extração, organização e apresentação dos dados oriundos de um conjunto de patentes 

envolvidas em um mesmo tema de interesse previamente delimitado, bem como possibilita a 

verificação dessas informações por meio de gráficos, que propiciam a análise qualitativa e 

quantitativa das informações contidas nos referidos documentos (R. R. N. Ferraz et al., 2015; 

Quoniam, Kniess, & Mazieri, 2014). Com a utilização dessa ferramenta computacional, após a 

extração das informações, é possível identificar tecnologias de interesse prioritário para o país, 

buscar as alternativas para problemática, avaliar empresas, inventores e países que investem em 

cada segmento, e traçar o perfil histórico relacionado ao depósito de patentes em um assunto de 

interesse.  Conforme afirma Heaton (2006), a ferramenta Patent2net é reconhecida como sendo 

um software que faz navegação pela World Wide Web (www) de maneira metódica, 

possibilitando a coleta e integração de dados e informações de interesse para a nação. 

A patente é, de certa forma, uma contrapartida do inventor para a sociedade, sendo um 

exemplo da exploração gratuita do Open Patent Service (OPS), buscando soluções educativas 

em meio às patentes (R. R. N. Ferraz et al., 2015; Reymond & Quoniam, 2016). Para Kallas 

(2006), o emprego do OPS é um método altamente eficiente na estratégia de extração e 

https://patent-i.com/
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divulgação de informações. Assim sendo, este vem a contribuir com o processo de extração 

maciça de dados, trazendo à superfície resultados de pesquisas científicas ou tecnologias com 

conteúdo frugal, e de forma transparente. 

Especialmente no segmento de urgência e emergência, setor que enfrenta diversos 

problemas, especialmente em uma nação como o Brasil, um país de dimensões continentais, e 

que apresenta diferenças marcantes de desenvolvimento regional, implicando, assim, na 

existência de bolsões de desiquilíbrio econômico, além de lacunas tecnológicas em seus 

serviços de saúde (Giovanella et al., 2012) 

 

1.6 QUESTÃO DE PESQUISA 

 Diante do exposto, a pergunta de pesquisa que busca nortear o desenvolvimento do 

presente trabalho é a seguinte: como as informações disponíveis nos documentos de patentes 

poderão contribuir para a resolução de problemas corriqueiros do setor hospitalar? 

 

1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 Geral 

Utilizar informações patentárias na busca de soluções inovadoras para o setor de 

atendimento hospitalar. 

 

1.7.2 Específicos 

 1 - Com base nos documentos depositados na base Espacenet, e mediante a operação da 

ferramenta computacional Patent2net, extrair de forma eletrônica as patentes que possuam 

relação com o atendimento no setor hospitalar. 

 2 – Classificar, organizar e avaliar as patentes encontradas, considerando os seguintes 

aspectos de classificação: estatuto jurídico, tecnologia empregada,  data de depósito, país de 

depósito, país do inventor e da empresa depositante, nome do inventor, nome da empresa, 

número de citações, características e requisitos do invento, além da  consulta do estado da arte 
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(atual fase em que se encontra a tecnologia investigada), ou se a mesma serviu como referência, 

para um novo feito, dentre outras informações relevantes.   

3 – Avaliar o conteúdo das patentes selecionadas, especialmente aquelas com potencial 

de frugalidade, livres para reprodução no Brasil, e cujo conteúdo possa ser sugerido como 

possível solução para alguns dos problemas corriqueiros observados no serviço de atendimento 

hospitalar. 

 

1.8 JUSTIFICATIVA PARA ESTUDO DO TEMA 

 Face ao exposto, o presente trabalho propõe, com base em conceitos explicativos, 

práticos e teóricos, demonstrar uma dimensão de possibilidades, perfazendo um leque com 

inúmeras alternativas que a ferramenta computacional Patent2net é capaz de propiciar na 

obtenção de tecnologias, inclusive com foco em conteúdo frugal, para o serviço de urgência e 

emergência. 

Segundo Banta (1984), as tecnologias presentes na área da saúde são dinâmicas e 

suscetíveis às frequentes mudanças em equipamentos, produtos, drogas ou técnicas voltadas 

aos profissionais da saúde, bem como à assistência médica voltada aos pacientes, e  ainda sendo 

parte presente na arquitetura das instituições, compondo os ambientes em que a assistência 

medica ou tratamento é oferecido. Gonçalves e colaboradores (1998), afirmam que tamanha é 

a presença e influência fazendo com que ela tenha que alterar com frequência sua própria 

dinâmica, adaptando-se e moldando seus autores e setores em função do processo tecnológico 

implantado. 

 No tocante às patentes, estima-se que existam na base Espacenet muitos documentos 

importantes relacionados ao serviço de urgência e emergência, contendo diversas tecnologias 

livres com conteúdo frugal livre no Brasil, e com potencial de replicação. Realizar a extração 

dessas patentes poderá agregar soluções de baixo custo e com rápida aplicabilidade no serviço. 

 

1.9 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho foi confeccionado em seis seções, que são a Introdução (Polo Epistemológico), 

o Referencial Teórico (Polo Teórico), a Metodologia (Polo Metodológico), os Resultados, a 

Discussão, e as Conclusões da pesquisa. 
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 A Introdução discorre sobre o contexto P&D, inovação e inovação frugal, seus conceitos 

e avanços. No Referencial teórico a pesquisa é delineada em nível teórico acerca de três 

assuntos centrais, sendo elencados: 1- a evolução temporal da saúde e o atendimento hospitalar 

de urgência e emergência no Brasil; 2 – evidências para melhoria dos serviços de urgência e 

emergência no Brasil; 3 - conceitos e práticas sobre a mineração de patentes. Por sua vez, a 

seção de Metodologia descreve o passo a passo da mineração e levantamento de dados pelo 

Patent2net na Espacenet, extraindo e analisando informações patentárias sobre a temática 

proposta para esta pesquisa. Já na seção de Resultados, são apresentadas as telas do Patent2net, 

em que podem ser encontradas as diferentes informações dos documentos de patentes avaliados 

no presente trabalho, extraídos diretamente da Espacenet. Na seção de Discussão, busca-se 

debater, à luz da literatura, os resultados obtidos com o auxílio da ferramenta Patent2net. Por 

fim, na seção de Conclusões, são feitas as considerações finais do presente estudo, além de 

expostas suas limitações, e apresentadas sugestões de possíveis estudos futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A EVOLUÇÃO TEMPORAL DA SAÚDE E O ATENDIMENTO HOSPITALAR DE 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO BRASIL 

As primeiras iniciativas de atendimento de urgência e emergência no Brasil aconteceram 

em 1893, na cidade do Rio de Janeiro, a partir de ações do poder público e de instituições 

privadas. Posteriormente, em 1904, o serviço de socorro a feridos, acidentados nas ruas e 

vítimas de afogamentos, foi atribuído a Diretoria Geral de Higiene e Assistência Pública, órgão 

exclusivamente público (Filho, 1996). A situação da saúde no país na década de 1920, 

apresentava uma tentativa de ampliação de seus serviços para todo o território. A reforma 

proposta por Carlos Chagas, em 1923, tentou elaborar uma estratégia nacional de cobertura, 

porém, a mesma esbarrou na crise política vigente no momento, quando então foram 

implementadas as questões sanitárias, relacionadas à saúde do trabalhador e às unidades de 

urgência e emergência, sendo elaboradas intervenções que se constituíram nas premissas desse 

tipo de atendimento, além do fator previdenciário brasileiro, que mantém presentes seus moldes 

até os dias atuais (Bravo, 1996).  

Os aspectos na conjuntura de 30 deram ênfase ao surgimento das políticas sociais 

nacionais, previamente divididas em dois subsetores: o de saúde públicas, com unidades de 

pronto atendimento de cunho curativo e o de medicina previdenciária (Filho, 1996).  

Esse foi o cenário da saúde no país no período de 1945 a 1964, sofrendo algumas 

variações positivas com melhoras no atendimento no segmento sanitário, porém, não suficiente 

para a eliminação do quadro das elevadas taxas de mortalidade causadas por doenças 

infecciosas e parasitárias e mortalidade infantil, além de falta de unidades para atendimento de 

emergência nas cidades de pequeno porte, exceto as casas de caridade ou filantrópicas. Em 

meados de 1950, foram criados os moldes do atendimento hospitalar de cunho privatista, 

norteando para direção da formação das empresas médicas, pressionando o governo ao 

financiamento do estado para a produção privada.  

Sem dúvida a nova Constituição Federal de 1988 que portava o lema “Saúde um Direito 

do Cidadão e um Dever do Estado’’, trouxe avanços nos serviços da saúde do país, com ênfase 

aos conceitos sociais. A partir daí é concebido um novo modelo legal, que esboçava o 

organograma do sistema de saúde brasileiro, abordando suas doutrinas e diretrizes que viriam 

a nortear tal segmento até então. Nesse canário, houve uma readaptação nos sistemas de 
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emergência no país, que passaram a implantar modelos e protocolos oriundos da Organização 

Panamericana de Saúde. Os maiores desafios se posicionavam diante desse novo modelo, 

embora os conceitos de financiamentos e processos de descentralização, que já vinham sendo 

experimentados desde o princípio da década de 1980,e  as premissas desse novo Sistema de 

Saúde, estavam no papel e nas ideologias dos sanitaristas, e agora tratavam de aplicá-la em um 

país de dimensões continentais e com uma situação socioeconômica extremamente 

diversificada (Paim, Travassos, Almeida, Bahia, & Macinko, 2011). 

Entretanto, somente a partir da década de 1980, houve um aumento nos investimentos 

para capacitação de profissionais dedicados ao atendimento de urgência e emergência (Filho, 

1996). Na mesma época, intensificou-se a discussão sobre o tema, sendo então criada a 

Sociedade Brasileira dos Enfermeiros do Trauma (SOBET), na qual  que se organizaram as 

primeiras equipes de enfermagem voltadas para a área de atendimento às vítimas de 

politraumatismos, com atuação nos meios extra e intra hospitalar (Menon Romani, Aguiar 

Sperandio, Sperandio, Nardelli Diniz, & M. Inácio, 2009). 

Desde então inúmeros avanços foram conquistados, de 1988 até o presente momento, 

tendo como principais registros dados epidemiológicos, distribuição de infraestruturas para 

atendimento, criação do PSF (Programa de Saúde da Família) (Viana & Poz, 2011), redes 

organizadas de urgência e emergência, políticas e diretrizes para atendimento à trombólise em 

AVCI (acidente vascular cerebral isquêmico) e IAM (infarto agudo do miocárdio), segundo 

manuais e protocolos, implantação do SAMU (Sistema de Atendimento Móvel de Urgência) 

quebra de patentes de medicamentos, dentre outros benefícios (Paim et al., 2011). Porém, vale 

ressaltar que esse avanço não sobreveio de uma forma uniforme em todas as regiões do país. 

Para melhor compreensão do conceito de atendimento emergencial e sua abrangência 

no Brasil, destacam-se as definições propostas por Neme, Garcia e Blasco (2004), em 

consonância com o Conselho Federal de Medicina (CFM):  

 

“Define-se por urgência a ocorrência imprevista de complicação ou agravo com ou 

sem risco potencial de morte, cujo portador requer assistência médica imediata; 

define-se por emergência a constatação de agravos a saúde que implica risco 

iminente de morte ou sofrimento intenso, exigindo assim tratamento médico 

imediato” (Neme et al., 2004) 

 

Vale ressaltar que todo atendimento de urgência e emergência deve ocorrer em unidades 

de saúde com estruturas adequadas para este tipo de assistência. Conforme Gomes (1994), as 

unidades de urgência e emergência são locais apropriados e destinados ao atendimento de 
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pacientes com complicações agudas e que requerem um tratamento por equipe especializada, 

sendo divididas em: pronto atendimento, pronto-socorro e emergência. 

Contudo, é necessária uma profunda reflexão sobre as dificuldades do tratamento de 

urgência ou emergência no Brasil. Este tema é complexo, pois a demanda de atenção voltada 

ao pronto-socorro coincide com uma infinidade de pacientes desprovidos de atendimentos 

adequados, que não encontram soluções em outros serviços de saúde (D. S. Silva, Bernardes, 

Gabriel, Rocha, & Caldana, 2014). Ademais, algumas redes de saúde apresentam baixa 

capacidade de resolução de situações mais complicadas e não funcionam em tempo integral, 

sendo comuns tais evidências em unidades ambulatoriais, unidades básicas, entre outras. Assim, 

o nível de reclamações sobre prejuízos no atendimento em saúde é alto (S. F. Silva, Lucio, Ilha, 

Diefenbach, & Pereira, 2015). Por isso, os profissionais envolvidos nesse tipo de atendimento 

devem atuar de forma criteriosa, agindo com discernimento para avaliar a queixa que envolve 

cada situação, e compreender as possíveis consequências de suas ações (Menon Romani et al., 

2009).  

 

2.2 EVIDÊNCIAS PARA A MELHORIA DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA NO BRASIL 

Em 2004, a Organização Mundial da Saúde – OMS – elaborou um relatório com os 

principais temas emergentes na área da Saúde, focado no desenvolvimento de processos e 

técnicas para a padronização do atendimento emergencial para países em desenvolvimento. 

Dentre os principais temas abordados no relatório, destacou-se a discrepância do uso de 

tecnologias em saúde para o atendimento emergencial em países desenvolvidos 

economicamente, e aqueles que estão em fase de desenvolvimento, como o Brasil. Conforme o 

Comitê Assessor sobre Investigações em Saúde – CAIS, órgão subordinado a OMS, esta 

diferença está presente há 15 anos devido aos altos investimentos feitos pelos países 

desenvolvidos na área de Ciência e Tecnologia aplicada à saúde (Momčilović, 2002), enquanto 

em países em desenvolvimento este investimento ainda é insipiente.  

Segundo Thakur, Hsu e Fontenot (2012), o uso de inovações na área de Saúde é uma 

necessidade emergencial e prioritária, tendo em vista que a aplicação (ou replicação, em alguns 

casos) de novas tecnologias neste segmento permite a melhoria no atendimento emergencial 

em saúde para populações  com pouco  acesso a este auxílio. Embora a OMS fomente programas 

e projetos de incentivo de atendimento à urgência e emergência  para toda a população mundial 

por meio do uso de tecnologias com potencial de frugalidade, esta situação de falta de acesso à 
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saúde está presente em países em desenvolvimento há mais de 25 anos, a partir do  início de 

tais registros (Development, 1990). 

Dentre os diversos ambientes no contexto da saúde, as unidades que compõem o 

segmento de emergência necessariamente precisam apresentar respostas adequadas à demanda 

de usuários. Porém, alguns conceitos básicos devem ser formalmente respeitados. Devem estar 

organizados administrativamente em redes, afim de precaver a cobertura da menor para a maior 

parte da população, prover necessidades e prover materiais, equipamentos e insumos, em 

quantidade e qualidade necessárias ao atendimento, estar atualizados, acompanhando os 

avanços tecnológicos e protocolos necessários; possuir números adequados de profissionais, 

altamente habilitados para prestar uma assistência adequada e imediata, buscando um 

atendimento resolutivo, respeitando crenças e valores de uma forma individual ou regional, 

visto a diversidade do país (Barbosa et al., 2016). No cerne da descentralização dos serviços, 

deve buscar o comprometimento social mediante aos novos desafios impostos pelo processo de 

envelhecimento e aumento da morbidade causada por fatores externos, além da crescente 

demanda  das unidades de saúde (Rychetnik, Hawe, Waters, Barratt, & Frommer, 2004). Com 

o objetivo de mudar o panorama, foi instituída em 2003 pelo Ministério da Saúde, a Política 

Nacional de Atenção às urgências (PNAU), visando garantir os princípios doutrinários do SUS 

(universalidade, equidade e a integralidade) na operação das urgências. A PNAU, mediante sua 

experiência no atendimento, sofreu algumas alterações, sendo reformulada em 2011, com a 

implementação da Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS), com o 

objetivo de articular e integrar diversas unidades de saúde. Assim sendo, as UPAs que se 

caracterizam como unidades de atendimento de urgência e emergência, com a maioria das 

unidades funcionando 24 horas, em consonância com a rede, foram implantadas de uma forma 

gradual em todo o país, com base em critérios epidemiológicos e densidade geográfica e 

populacional (Ibanez, 2013). 

 O surgimento das redes de urgência e emergência no país pode ser registrada em três 

momentos: o primeiro, atuando na instância dos Sistemas Estaduais de Referência  Hospitalar 

para o atendimento de urgência e emergência, com prioridade para o SAMU e GRAU (Grupo 

de Resgate Avançado de Urgências) como estratégia de operação; o segundo, implementando 

as UPAs; e o terceiro, a articulação das redes de urgência e emergência, segundo a política 

nacional de  execução das redes (Uchimura, Viana, Silva, & Ibañez, 2015). 

Diante de um cenário tão importante como o atendimento emergencial em saúde 

prestado   a toda população, o uso de informações de documentos patentários apresenta-se como 

uma das soluções para tal situação. Conforme Bergek et al. (2015), o estudo de patentes é uma 
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forma de busca por informações e conhecimentos tecnológicos que apresentam inovações e 

invenções, contribuindo nos diversos segmentos, entre eles na área de Saúde (Antunes, Alencar, 

Silva, Nunes, & Mendes, 2012). Por meio da análise de patentes, identificam-se novas 

tecnologias, nações com maior potencial para desenvolvimento de inovações e proteção de 

dados, relação de inventores e empresas com interesse em inovações e novas tecnologias, além 

do mapeamento de centros de pesquisa que podem contribuir para uma solução ainda 

indisponível em determinados locais do mundo (Bonino, Ciaramella, & Corno, 2010). 

 

2.3 A IMPORTÂNCIA DAS PATENTES E SUAS BASES 

Conforme definições do Dicionário do Aurélio (2017), “patentes são documentos ou 

títulos oficiais de concessão de posto ou privilégio”. Estes documentos são declarações que 

garantem ao inventor a propriedade intelectual de um produto/máquina ou um modelo de 

utilidade. O interesse em solicitar a autoria de invenções é bem antigo, sendo em 1441, na 

cidade italiana de Florença, o primeiro registro patentário. O autor desta patente foi Fellippo 

Brunelleshie, inventor de um equipamento voltado à operação do transporte de pedras de 

mármore. Em 1449, na Inglaterra, John de Utyan conquistou o direito ao monopólio de uso por 

20 anos de um processo exclusivo de produção de vitrais. Esta conquista é considerada como o 

primeiro registro de proteção intelectual da história, embora somente em 1474, na cidade de 

Veneza, foram promulgadas as primeiras leis específicas sobre patentes. Estas leis protegiam 

as invenções e seu autores, deliberando mecanismo para sua concessão e expedindo licenças de 

exploração dos direitos autorais. Além disso, por meio destas leis, estabeleceram-se as normas 

comerciais e diretrizes para a produção industrial a partir das patentes concedidas (França, 

1997). 

No Brasil, as patentes são discutidas desde 1824, ainda no período Imperial, em que 

foram definidas algumas diretrizes como meio de garantir ao produtor nacional a propriedade 

sobre suas descobertas, e sua produção. No ano de 1883, o país também buscava alternativas 

para soluções e providências sobre o tema, tendo subscrito e apoiado a convenção da União de 

Paris, que veio a garantir a proteção da propriedade industrial internacional, por meio de um 

acordo entre 17 países. Posteriormente, em 1970, foi criado o Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial (INPI), que é uma instituição de cunho autárquico brasileira, sendo subordinado ao 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDCI. Situado na cidade do 

Rio de Janeiro, o INPI regula a concessão de patentes, marcas, transferência de tecnologias, 

programas e moldes computacionais, estudos sobre métodos geográficos, topografia de serviços 
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integrados, dentre inúmeras atividades relacionadas à propriedade intelectual e inovações, 

como patentes. Após a criação do INPI, as questões referentes às patentes no Brasil culminaram 

na promulgação da Lei nº 9.279, em 14 de Maio de 1996 , que normatiza a propriedade 

industrial (França, 1997; Zittei, Lugoboni, Rodrigues, & Chiarello, 2016).  

As patentes são apresentadas como uma forma de proteção à ideia original da 

propriedade intelectual, descritas por meio de documentos com características de títulos 

temporários (Miranda, Silva, & Pereira, 2009). Trata-se de uma contrapartida entre o inventor 

e o Estado, implicando em uma permissão de uso exclusivo pelo autor da patente ou uso por 

terceiros, caso seja autorizado (ou não protegido) pelo autor. 

Os documentos patentários foram concebidos como um mecanismo de proteção ao bem 

intelectual, sendo necessário expandir a proteção das informações patentárias para além das 

fronteiras nacionais ou até mesmo do continente, com o intuito de proteção às peças das patentes 

em outros países, evitando o uso inapropriado e roubo de ideias inéditas (Macedo & Barbosa, 

2000). Essa intenção surgiu com o objetivo de evitar que produtos, ideias, marcas ou invenções, 

fossem copiadas livremente em outros países, sem autorização prévia do autor. 

Quoniam (2014), afirma que “as patentes apresentam-se como fontes importantes de 

informações, uma vez que os resultados tecnológicos demonstrados para realização do pedido 

de patenteamento raramente são replicados em outras publicações”. Outros autores descrevem 

a importância das bases de patentes como notórias fontes e meios de dados em tecnologias 

(Corrêa & Gomes, 2013; R. R. N. Ferraz et al., 2015; Melo et al., 2014; Reymond & Quoniam, 

2016), visto que sua descrição apresenta suas aplicabilidades e formas de funcionamento, 

estando disponíveis para consulta pública após o gap de sigilo de 18 meses (R. R. N. Ferraz et 

al., 2015; Quoniam, Kniess, & Mazzieri, 2014).   

Para o acesso aos documentos de patentes, utilizam-se bases da web que concentram mais 

de 150 milhões de títulos, dos mais diversos assuntos (Reymond & Quoniam, 2016). Dentre as 

principais bases, destacam-se o Google Patent Search (www.google.com/patents), que mantém 

o armazenamento de aproximadamente 8 milhões de documentos; o Patentscope 

(http://www.wipo.int/patentscope/en/), com cerca de 57 milhões de documentos de diversos 

países e ainda de abrangência continental; e a Espacenet (http://worldwide.Espacenet.com), 

que possui mais de 90 milhões de documentos patentários (R. R. N. Ferraz et al., 2015), sendo 

considerada a principal ferramenta de busca de patentes por sua abrangência (Reymond & 

Quoniam, 2016), pelo volume de documentos patentários (Ferraz, Quoniam, Reymond, & 

http://www.google.com/patents
http://www.wipo.int/patentscope/en/
http://worldwide.espacenet.com/
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Maccari, 2016), e por sua interface de fácil acesso (A. C. Carvalho, Storopoli, & Quoniam, 

2014). 

 

2.4 MINERAÇÃO DE PATENTES 

Para países em desenvolvimento, como o Brasil, a realização de procedimentos voltados 

à análise de textos referentes à patentes são muito importantes para a busca de soluções, com 

base em novas tecnologias (A. C. Carvalho et al., 2014). Somente cerca de 5% das invenções 

depositadas por países desenvolvidos são estendidos aos demais, sendo os 95% restantes de 

domínio público, o que permite que seu conteúdo seja livremente avaliado e replicado, e 

inclusive melhorado, respeitando as legislações nacionais e internacionais (Corrêa & Gomes, 

2013; R. R. N. Ferraz et al., 2015). 

A mineração de dados (data mining, em inglês) é um método que extrai, de forma 

automatizada, um conjunto de informações que se encontram agrupadas em um mesmo banco 

ou plataforma, permitindo a análise maciça das patentes, e contribuindo assim para a 

popularização do conhecimento (Laudon & Laudon, 2011). Com o surgimento de operações 

em base de dados (Knowledge Discovery in Databases – KDD, em inglês), que é o processo de 

informações provenientes de banco de dados, surge a oportunidade de extração e análise desses 

bancos detentores de inúmeras informações, tornando-se uma imensa biblioteca virtual 

(Goldschimdt & Passos, 2005). 

Dessa forma, a análise manual de inúmeros documentos contidos nessas bases é inviável, 

tendo em vista a quantidade de documentos patentários disponíveis nas plataformas de buscas 

supracitadas. Assim, o data mining extrapola o processo de busca feito por plataformas 

convencionais, permitindo a extração de um volume maciço de dados para sua posterior análise 

(H. M. Carvalho, 2015; Goldschimdt & Passos, 2005). 

No processo de data mining, diversos autores recomendam a utilização de programas 

mineradores de patentes (A. C. Carvalho et al., 2014; Ferraz et al., 2016; Reymond & Quoniam, 

2016), que são ferramentas computacionais com característica de trafegar pela internet de forma 

automatizada e sistemática, programadas com funções específicas para realização da cada 

modalidade operacional (Heaton, 2003).  Ferraz et. al (2016) citam alguns exemplos desses 

mineradores, como o Intellixir (http://www.interllixir.com), o Matheo Patent 

(http://www.matheo-software.com), o Patent Integration (https://patent-i.com), Patent 

http://www.interllixir.com/
http://www.matheo-software.com/
https://patent-i.com/
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Inspiration (http://www.patentinspiration.com), o Lens (https://www.lens.org/lens), e o 

Patent2net (http://Patent2net.vlab4u.info) – sendo estes dois últimos os únicos gratuitos. 

O Patent2net (P2N), teve sua origem em 2014, proveniente do curso de Mestrado em 

Economia e Inteligência (IET) da Universidade de Toulon, na França. O objetivo deste 

buscador é fornecer mecanismos e habilidades aos alunos em para processamento e andamento 

do curso de inteligência competitiva. O P2N é um software open source, que funciona 

utilizando a linguagem Phyton. Esta ferramenta é descrita como uma suíte de informação sobre 

patentes, que tem como foco o preenchimento da lacuna de Ensino e Pesquisa. É uma 

ferramenta que deve ser usada para a avaliação de serviços voltados para a definição do corpus 

da pesquisa, permitindo a análise textual de um grande volume de patentes. Desta forma, 

Reymond e Quoniam (2016) consideram que o P2N é uma ótima fonte de conhecimento a ser 

usado por alunos dos programas Stricto sensu, em todo o Brasil. 

Portanto, o P2N é uma ferramenta de uso aberto cujo sua principal função é a extração de 

dados referentes à patentes, que se mantêm condicionadas na Espacenet (A. C. Carvalho et al., 

2014). A opção de escolha pela utilização do Espacenet, ao invés de outras bases, como 

exemplo o Patentscope, como modelo para as buscas, se resume ao fato de que a Espacenet 

fornece o acesso à sua Application Programming Interface (API), cujo a tradução para a língua 

portuguesa é “Interface de Programação de Aplicações”, de um modo bem simplificado, 

demonstrando a aplicabilidade de rotinas de ordem computacional, que permitem que outros 

aplicativos ou programas responsáveis por criarem gráficos e redes de colaboração em assuntos 

comuns, utilizem suas funcionalidades sem se envolver com minuciosos detalhes aplicado a 

dinâmica computacional, limitando-se em utilizar as funções proposta na mesma (Imielinski, 

Virmani, & Abdulghani, 1996). Desse modo, o P2N viabiliza o data mining, auxiliando na 

extração de um grande volume de informações patentárias. O P2N interage diretamente com a 

Espacenet, analisando os termos-chaves contidos na intenção da busca na base da EPO. Tal 

procedimento é legal e transparente, podendo inclusive ser citado como um exemplo de uso 

gratuito do Open Patent Service (OPS) para uso em educação e informações contidas nas 

patentes.  

Segundo Kallas (2006), o Open Patent Service (OPS) é uma metodologia inovadora, 

servindo de estratégia e contribuindo para a divulgação de informações em patentes. Esta 

ferramenta colabora com a transparência em pesquisa em qualquer tema, especialmente aqueles 

prioritários para uma nação em desenvolvimento, como o Brasil, em assuntos como a eficiência 

http://www.patentinspiration.com/
https://www.lens.org/lens
http://patent2net.vlab4u.info/
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energética, a biodiversidade, a nanotecnologia, o manejo de terras raras, e doenças 

negligenciadas (R. R. N. Ferraz et al., 2015), dentre outros temas de interesse à toda sociedade. 
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3 MÉTODO E TÉCNICAS DE PESQUISA 

Nesta seção será apresentada a classificação da pesquisa e o funcionamento da 

ferramenta computacional Patent2net para obtenção de dados de documentos de patentes. O 

tema da presente experimentação tem como base a busca de informações patentárias com 

potencial de frugalidade, relacionadas a serviços hospitalares de urgência e emergência. 

 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

No presente estudo, foi utilizado o procedimento de prospecção tecnológica 

fundamentada, com levantamento e obtenção de dados disponíveis em uma base não 

referencial. Marconi e Lakatos (2010), classificam os procedimentos de coleta de informações 

em base patentária como um modelo de análise documental e de revisão bibliográfica. Por isso, 

a base não referencial Espacenet servirá como fonte única de informações para coleta de 

patentes, por ser um banco de dados composto por mais de 90 milhões de documentos (Jürgens 

& Herrero-Solana, 2015), permitindo uma análise documental abrangente (Arslan et al., 2006). 

Segundo o modelo de classificação proposto por  Creswell (2015), a pesquisa qualitativa 

de caráter exploratório deve ser utilizada para a abordagem e obtenção de respostas relacionadas 

a fenômenos pouco estudados, trazendo à luz do conhecimento informações relevantes, 

favorecendo o entendimento dos conceitos, além de fomentar novas ideias aos pesquisadores.  

Esta pesquisa também se enquadra como qualitativa exploratória pois, conforme Ciribelli 

(2003), permite ao pesquisador discorrer sobre o contexto de um fenômeno, evidenciando mais 

informações sobre o tema abordado com base nos diversos estudos. A autora ainda reforça que 

este modelo de pesquisa se caracteriza pela definição dos objetos no contexto social, que são 

alusivos aos objetivos, viabilizando a formulação de hipóteses. Já Sampieri et al. (2006), reforça 

que este tipo de pesquisa tem o potencial de contribuir com o desenvolvimento de novas ideias, 

conceitos e  estratégias relacionadas à inúmeras situações ou diferentes campos da Ciência. 

Silveira (2009), interpreta que as pesquisas de caráter descritivo permitem a coleta de 

dados de forma sistemática. Sendo assim, este tipo de pesquisa é uma interessante oportunidade 

de análise de um tema pouco estudado, no qual ainda não foram desenvolvidos conceitos, 

tornando-se assim um rico campo para o pesquisador na obtenção de informações para estudos 

futuros. 
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Na presente pesquisa, o foco central é a análise de informações sobre inovação e 

tecnologias que possam ser utilizadas nos serviços de atendimento hospitalar, tendo como base 

as informações contidas nos documentos de patentes. Tais dados serão extraídos da Espacenet, 

que se apresenta como uma base não referencial ainda pouco utilizada em pesquisas 

acadêmicas. Diante das limitações dos buscadores de internet de superfície, as informações 

patentárias que estão contidas em diversas bases armazenadas na deep web necessitam ser 

extraídas de forma maciça por meio da utilização de ferramentas de mineração de dados, como 

o Patent2net, que auxilia na extração e organização dos dados patentários de forma rápida e 

precisa. 

A mineração e o processamento dos dados obtidos por meio da utilização do Patent2net 

incentivam a discussão de novas ideias, emprego de novas técnicas, métodos e processos 

relacionados à análise de dados de documentos patentários em diversos assuntos, como por 

exemplo na área de urgência e emergência hospitalar, tema central da presente Dissertação.  

Dessa forma, apresenta-se nesta seção todo o procedimento de execução do Patent2net, 

detalhando a forma de extração das informações contidas nos documentos da Espacenet, e 

permitindo uma análise tecnométrica dos dados. Por este motivo, essa pesquisa também pode 

se caracterizar como bibliométrica, por promover o cruzamento de dados matemáticos e 

estatísticos, com a geração de registros e indicadores, além de outros dados analíticos (Sampieri 

et al., 2006). 

 

3.2 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

As informações apresentadas nesse documento foram geradas a partir da execução do 

Patent2net, com o objetivo de selecionar patentes, com potencial de frugalidade, para serviços 

de urgência e emergência hospitalares, depositadas na base não referencial Espacenet. 

A Espacenet é uma biblioteca de patentes disponibilizada gratuitamente, lançada e 

administrada pelo Escritório Europeu de Patentes (sigla em inglês, EPO). Esse banco de dados 

permite a análise de documentos de patentes com textos completos de vários países, 

possibilitando a busca de informações patentárias nos mais diversos assuntos  (R. R. N. Ferraz 

et al., 2015). O Patent2net é um software de fonte aberta, empregado para extrair dados 

patentátios da base Espacenet, de diferentes temas, como aqueles relacionados a serviços de 

urgência e emergência no ambiente hospitalar, por exemplo. 
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A opção do uso da Espacenet para extração de patentes tem como premissa o fato de que 

esta base disponibiliza dados em massa após o fornecimento de seu API (em português, 

Interface de Programação de Aplicações). Sendo assim, a mineração de dados é executada de 

forma sistematizada e efícaz, permitindo que o Patent2net extraia todos os dados de 

documentos patentários solicitados no processo de busca, no início do processo.  

Vale ressaltar que o uso da ferramenta computacional Patent2net é uma ótima alternativa 

para países que se encontram em situação de desenvolvimento, como o Brasil, perfazendo um 

leque variado de alternativas para a obtenção de ciência e tecnologia (Kallas, 2006). O 

Patent2net é um exemplo de Open Patent Service (OPS) gratuito, auxiliando na disseminação 

da educação e de informações, por meio das patentes, que servem como ferramenta de pesquisa 

para alunos inseridos nos cursos de Pós Graduação Stricto sensu (Imielinski et al., 1996). 

Para que a extração seja possível, é necessária a abertura de uma conta e criação do login 

na base Espacenet, para que seja liberado o mecanismo de execução do crawler, permitindo 

por fim a extração dos documentos no banco de dados de patentes. Na sequência, é concedida 

uma chave alfanumérica (API) para ser utilizada pelo usuário, no processo de data mining 

(Figura 1). 

 

Figura 1: Resumo do funcionamento da ferramenta Patent2net 

Fonte: Nigro (2016). 

 

A seleção dos problemas no setor hospitalar elencados para presente trabalho, tomou 

por base informações obtidas in loco, em um hospital público no qual o autor desta Dissertação 

vivenciou as dificuldades corriqueiras do referido setor, onde o mesmo trabalhou durante alguns 
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anos. Vale ressaltar que tais informações foram coletadas de forma apenas empírica, sem a 

utilização de uma metodologia específica. Dessa forma, dentre as diversas atividades 

desenvolvidas no setor hospitalar, foram eleitos os cinco mais complexos para a Instituição 

estudada: 1 – higienização de pacientes no leito; 2 - procedimento de drenagem gástrica; 3 - 

identificação de veias superficiais; 4 - úlceras por pressão; 5 - higiene bucal em pacientes 

inconscientes.  

 

3.2.1 PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

3.2.1.1 A problemática da higienização no leito 

Em relação à higienização do paciente (banho no leito), observa-se  com frequência  

limitações institucionais no tocante de recursos humanos, bem como falta de materiais, além 

do fato de que o paciente não pode contar em todo o momento com profissional do mesmo sexo. 

Atualmente, para essa atividade, utiliza-se  água em demasia, muitas vezes molhando o colchão 

e provocando acidentes, como por exemplo, o contato com a rede elétrica, provocando ainda 

oscilações impróprias da temperatura corporal (Maciel & Bocchi, 2006). Dessa forma, a 

existência de um mecanismo de banho a vapor poderia ser a solução da referida questão. 

 

3.2.1.2 Dificuldades encontradas no procedimento de drenagem gástrica 

Durante a realização do procedimento de drenagem gástrica, a disfunção ou diminuição  

dos reflexos protetores do refluxo nas vias aéreas, ocasionadas pela depressão do nível de 

consciência, expõe o paciente a uma possível broncoaspiração pulmonar, complicação com alto 

índice de morbidade (Moro, 2004). O sistema comumente encontrado no hospital opera apenas 

pelo mecanismo físico, mantendo o frasco abaixo do nível corporal do paciente, o que provoca 

frequente obstrucão do sistema, causando o retardo do volume drenado por conter somente uma 

unica via para promover a entrada de medicamentos, bem como a drenagem da cavidade , 

causando atrasos na saida do conteúdo gástrico, exigindo o consumo excessivo de mão de obra 

da enfermagem para a manutenção do mesmo. 

 

3.2.1.3 A problemática relacionada à identificação de veias superficiais 

Sobre a existência de um dispositivo auxiliar de buscas de veias para punção periférica, 

apesar de existirem diversos mecanismos no mercado, estes não são comuns no serviço público. 



  

41 

 

A punção inadequada provoca medo no funcionário inexperiente, além de dor, desconforto e 

insegurança ao paciente a ser realizado a punção venosa. Dados sobre um estudo realizado pelo 

grupo Vein Viewer demonstram que o alto número de tentativas de punção de acesso venoso 

periférico, bem como o elevado tempo processual da operação, com possíveis complicações na 

inserção do cateter venoso periférico, afetam diretamente a satisfação do paciente. Assim a 

utilização de um filme para busca de veias periféricas em membros superiores/inferiores irá 

necessitar de um menor tempo para realização da punção venosa periférica, quando comparado 

ao método padrão (Ramer et al., 2016). 

 

3.2.1.4 O elevado índice de úlceras por pressão 

Existem uma série de fatores que, atuando em conjunto ou isoladamente, vêm a favorecer 

a gênese da úlcera por pressão, fricção e o ciscilhamento que, juntamente com a ausência da 

mobilidade, sensibilidade e umidade excessiva da pele, provocadas especialmente pela 

incontinência, favorecem o surgimento de úlceras (da Costa & de Oliveira Lopes, 2016). Apesar 

de existirem protetores de proeminências ósseas, os mesmos apresentam custos elevados, 

gerando um problema para a instuição, em especial instituições públicas, cujas compras 

ocorrem por regime de pregões além de normas burocráticas de custeio. As úlceras por pressão 

aumentam significativamente os custos e o tempo de internação, desconforto do paciente, e vem 

ainda ser  uma causa de morbidade por infecções sistemica no organismo, podendo ser  essa  

úlcera  de pressão o foco infecçioso primário de infecção, desenvolvendo a sepse (choque 

séptico). 

 

3.2.1.5 A dificuldade de realização de higiene bucal em pacientes inconscientes  

A condição higiênica inadequada da cavidade bucal dos pacientes tem influenciado 

diretamente em uma  evolução negativa do seu quadro. Uma das explicações que justifica essa 

questão se deve ao fato de que clientes internados, principalmentes fazendo uso de cânulas 

orotraqueais e em ventilação mecânica, apresentam uma maior colonização da mucusa oral por 

patógenos, que podem ser uma fonte de infecção potencial, aumentando significativamente o 

risco de pneumonias de repetição, além de endocardites (L. R. S. Silva, Santos, Parreiras, & 

Foggiato, 2017). Mecanismos para higiene oral disponíveis no mercado nem sempre  

apresentam um raio de alcance desejado na cavidade oral, fazendo com que ocorra uma 

higienização inadequada. 
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3.3 ESTRATÉGIAS DE BUSCA 

Para a realização das buscas por documentos patentários proposta nesta experimentação, 

foram utilizados os seguintes termos: 1 - Vapor aquecido para banho em pacientes acamados 

(ta= steam* AND ta= heat* AND ta= bath*); 2 - frascos para drenagem gástrica com pressão 

negativa (ta = gastr* OR ta = stom*) AND (ta = drain*); 3 - dispositivo de localização de veias 

(ta = vein* AND ta = loc*) AND ta = superf*; 4 - protetores de proeminência óssea (ta = 

pressur* AND ta = ulcer*) AND ta = prevent*;  5 - mecanismos para higiene oral (ta = oral* 

and ta = hygien*) AND ta = intub*. O termo “ta” é um filtro de busca do assunto de interesse, 

que buscará patentes que atendam à estratégia de busca tanto no título quanto no Abstract. 

Conforme o operacional dos registros de patentes, todo o pedido para sua requisição tem 

o seu processo protocolado e registrado em consonância com a área tecnológica pertencente, 

segundo a Classificação Internacional de Patentes (IPC). A classificação de patentes, segundo 

o seu campo de conhecimento, tem como objetivo identificar o procedimento da mineração e 

análise dos documentos, estando instituído desde 1971. A IPC organiza as áreas tecnológicas 

em oito classes ou agrupamentos transcritos por letras (A até a F) para sua organização, 

existindo ainda subclasses para cada letra ou modelos específicos ou hierarquizados, conforme 

o alinhamento científico (INPI, 2016). 

Tendo como base o fato de que a busca por patentes por instituições de médio e pequeno 

porte no Brasil se comporta de forma incipiente, ineficiente e imatura, a referida busca é de 

grande valia para o desenvolvimento tecnológico do país (Mazieri et al., 2016). Mediante o 

exposto, qualquer pessoa física ou jurídica poderá realizar a análise no repositório de patentes, 

bastando para tal baixar o download da ferramenta computacional em seu computador pessoal 

e realizar sua pesquisa, conforme o operacional da plataforma. 

Outro aspecto que compõe a riqueza operacional do processo, é o detalhamento de 

informações importantes fornecidas pelo Patent2net, tais como, identificação do autor 

(inventor), classificação segundo o segmento de patentes, empresa depositante, país que foi 

registrado o depósito, dentre outras informações relevantes sobre tais registros. 

 

3.4 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE DADOS 

Para que fosse possível a avaliação completa dos documentos patentários, utilizou-se no 

presente trabalho o método de análise documental proposto por Bardin (2011). Conforme a 
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autora, este modelo de análise permite a descrição de conteúdos presentes em documentos, além 

da apresentação de resultados quantitativos que explicam determinado fenômeno.  

O processo de análise de conteúdo é feito em três fases sequenciais e contínuas (Bardin, 

2011). A primeira se fase refere à definição do “corpus” documental que será analisado. Na 

próxima fase, realiza-se a exploração dos materiais, criando hierarquias dos assuntos presentes 

nos documentos analisados, adequando conforme os temas estudados. Na última fase, avalia-

se por completo todo o material, apresentando os resultados obtidos por meio do conhecimento 

tácito e das novas descobertas com a análise documental. Dessa forma, após a realização de 

todo o processo de análise documental, são identificadas as informações que contribuem para 

a explicação de determinado fenômeno, como apresentado no presente estudo. 

Assim, após o processo de mineração dos documentos patentários, a ferramenta 

computacional Patent2net realizou uma conversão prévia das informações extraídas, trazendo 

à superfície todos os dados referentes às patentes, como o nome do inventor, país de origem, 

ano da invenção, empresas envolvidas (colaboradores), mapas e redes de cooperação sobre o 

mesmo assunto / tema, situação legal da patente, classificação tecnológica, estado da arte (fase 

atual que se encontra a tecnologia), dentre outras informações, que serão organizadas e 

dispostas pelo  software de uso livre Gephi (análise e visualização de redes), disponível em 

http://gephi.org/ (R. R. N. Ferraz et al., 2015).  

Outra propriedade daa ferramenta é o processamento em conjunto com o software livre 

Iramuteq, que pode ser obtido em http://www.iramuteq.org/, tendo como função a análise 

textual dos documentos de patentes. Ainda, é utilizado o freeware Pivottable, disponível em 

https://github.com/nicolaskruchten/pivotable, que compacta os dados encontrados, e que 

permite  a criação de tabelas dinâmicas, proporcionando melhores resultados das análises 

documentais (R. R. N. Ferraz et al., 2015). A frequência e intensidade dos negócios e relações 

em organizações interessadas no mesmo assunto também poderá ser observada por meio desse 

recurso, que permitirá observar a diversidade de empresas que investem e compartilham desse 

mesmo assunto ao redor do mundo (Sampaio, 2015). 

Após o levantamento dos documentos patentários e análise de seu conteúdo, o Patent2net 

disponibilizou arquivos em formato html, que foram armazenados em um computador local. Os 

resultados do Patent2net  foram fornecidos no formato de gráficos estáticos e tabelas dinâmicas, 

tomando por base as informações presentes nos documentos patentários. 

http://gephi.org/
http://www.iramuteq.org/
https://github.com/nicolaskruchten/pivotable
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Destaca-se que o presente trabalho pretendeu também deligenciar o papel da 

responsabilidade social, importante e obrigatório em todas as pesquisas acadêmicas (Bolan & 

Motta, 2007), priorizando a apresentação de documentos patentários com potencial de 

frugalidade, para sua replicação em países em desenvolvimento, que por sua vez não 

apresentam grandes investimentos na área de inovação. 

A escolha final dos documentos de patente com vistas à solução/minimização de cada um 

dos cinco problemas apresentados, foi realizada após uma análise por parte do autor desta 

Dissertação em conjunto com o responsável técnico pela Instituição, que dentre as patentes 

selecionadas apontaram aquelas que, inicialmente, apresentavam maior viabilidade para 

implementação, com base especialmente nas informações contidas no título e no abstract do 

documento. Somente após esta seleção inicial a patente foi efetivamente lida em profundidade, 

seguindo os preceitos da técnica de análise de conteúdo já citada. 

 Informações mais detalhadas e de ordem computacional sobre a operação da ferramenta 

computacional Patent2net podem ser obtidas no site https://github.com/Patent2net/Patent2net, 

e também no artigo seminal de Reymond e Quoniam (2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://github.com/Patent2net/Patent2NET
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4 RESULTADOS DA PESQUISA 

Este capítulo apresenta os resultados da busca de documentos de patentes relacionados 

ao tema deste trabalho, em que utilizou-se o crawler Patent2net. Tais resultados são 

demonstrados por meio de uma série de gráficos e figuras, que estão relacionados aos termos 

de busca já apresentados no capítulo anterior, permitindo a identificação de patentes que 

auxiliem no atendimento de urgência e emergência no Brasil.    

Para tal, os resultados gerados pelo Patent2net são disponibilizados em páginas da 

internet de acesso livre, como apresentada na Figura 2. Nela, após clicar no link “Resultados 

Alcançados”, abre-se uma coluna com quatro itens passíveis de acesso, destacando-se o link 

“Tecnometria com patentes” (apontada com a seta azul, logo abaixo).  

 

 
Figura 2: Tela inicial com os links de acesso aos resultados crawler Patent2net. 

Fonte: http://vlab4u.info/  

 

Após clicar no link apontado com a seta apresentada na Figura 2, se dá o acesso a página 

em html, demonstrada na Figura 3. Na página, identificam-se os assuntos já estudados com o 

auxílio do Patent2net, como Dengue e Tuberculose Pulmonar, entre outros. 

 

http://vlab4u.info/
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Figura 3: Tela inicial com os temas sobre os quais já foi realizada a mineração de patentes 
Fonte: http://vlab4u.info/  

 

Para acessar as informações referentes aos documentos de patentes, basta clicar em uma 

das palavras disponíves na página, representada na Figura 3. Após clicar no assunto de 

interesse, têm-se acesso à tela com todos os links de acesso aos indicadores, gráficos e tabelas 

dinâmicas, relacionados aos documentos de patentes desejados, representada na Figura 4. 

Reforçam-se as informações presentes na parte superior da Figura 4, que demonstram 

as estratégias de busca para seleção do tema dos documentos de patentes, executada pelo 

Patent2net. Como exemplo, foram encontrados 493 documentos de patentes relacionados à 

“prevenção de úlcera de pressão” até a data da extração dos dados para a presente Dissertação.  

Vale ressaltar que estes resultados de busca não foram disponibilizados na web como os 

outros assuntos demonstrados na Figura 3 (apenas ilustrativa), e permanceram localmente no 

computador pessoal do autor desta Dissertação. Entretanto, assim como os resultados abertos e 

disponíveis na web, é possível acessar diversos links que dão acesso aos dados das patentes 

referentes ao assunto pesquisado, sendo explicados em detalhes nos próximos parágrafos. 

 

http://vlab4u.info/
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Figura 4: Tela apresentando os 7 links de acesso aos diversos resultados relacionados à análise das 493 patentes 

em prevenção de úlcera de pressão 

Fonte: dados obtidos pelo autor com o uso do Patent2net. 

 

O link 1, “Patents datatable, Pivot table”, permite o acesso às informações relacionadas 

às patentes em prevenção de úlcera de pressão, assim como às tabelas dinâmicas que 

possibilitam os cruzamentos dos diversos indicadores, referentes aos documentos patentários 

sobre o tema. Já o link 2, “Attractivity: Geolocalisation of patent covering (without EP, WO), 

Applicants, Inventors (when available) ”, dá acesso aos mapas de geolocalização dos países em 

que estão protegidas as patentes, as empresas detentoras das tecnologias, e dos países de origem 

dos inventores. O terceiro link¸“Networks (Inventor, Applicant, Technology) ”, refere-se às 

redes de colaboração entre inventores, entre empresas, e entre tecnologias relacionadas a 

prevenção de úlcera de pressão.  No link 4, “Mixed Networks (Country-Technology, Inventor-

Technology, Applicant-Technology, Applicant-Inventor)”, se tem acesso às redes mistas. Estas 

redes demonstram as relações entre tecnologias, países, empresas e inventores. O quinto link, 

“Equivalents, References (References to other patentes or External references), Patents 

citations networks”, trata das redes que avaliam as relações entre tecnologias semelhantes 

àquele presente nos documentos patentários pesquisados, assim como patentes relacionadas a 

artigos científicos, suas referências, e por fim, às citações entre as patentes. O sexto link, 

“Patents Family & Pivot table”, não será tratado no presente trabalho, visto que ainda são 

necessários ajustes na programação da ferramenta Patent2net, a fim de obter resultados mais 

fidedignos. Por fim, o link 7, “IPC’s Mind-Map (FreePlane PlugIn) ”, dá acesso a avaliação 

das categorias relacionadas às tecnologias das patentes, com base na Classificação Internacional 

de Patentes. 

1 2

3 4

5
6

7
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Nas próximas seções, são apresentados os indicadores, gráficos e tabelas dinâmicas, 

obtidas após o acesso aos links previamente explicados neste capítulo, relacionados aos cinco 

termos de busca de patentes para auxiliar no atendimento de urgência e emergência no Brasil.  

 

4.4 VAPOR AQUECIDO PARA BANHO EM PACIENTES ACAMADOS 

4.1.1 Mapas de Geolocalização - Link Attractivity: Geolocalisation of patente covering (without 

EP, WO), Applicants, Inventor (when available) 

Na Figura 5, verifica-se que para busca de patentes relacionadas a tecnologias de vapor 

aquecido para banho em pacientes acamados, foi utilizada a estratégia de busca (ta= steam* 

AND ta= heat* AND ta= bath*). Assim, foi possível localizar 2.000 documentos de patentes 

relacionados à estratégia utilizada, até a data de extração (02 de julho de 2017). 

 

 
Figura 5: Tela com a quantidade e configurações de busca por documentos de patentes relacionadas a 

tecnologias de vapor aquecido para banho em pacientes acamados 

Fonte: dados obtidos pelo autor com o uso do Patent2net 

 

Na Figura 6, identificam-se os países solicitantes de proteção de patentes relacionadas 

a tecnologias de vapor aquecido para banho em pacientes acamados. Nota-se que a China, com 

986 patentes (49,2%, do total), é o país que mais solicitou a proteção dos documentos 

patentários da tecnologia supracitada. Em seguida, aparece o Japão com 538 patentes (29,4%, 

do total), e depois os Estados Unidos, que possui 132 patentes (6,6%, do total). Ainda é possível 

verificar no mapa a presença de outros países, como Rússia, Canadá, Índia e Austrália, que 

também tem interesse na proteção de patentes relacionadas a este modelo de tecnologia. 
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Figura 6: Mapa de geolocalização com base nos países onde foram solicitadas as proteções das tecnologias de 

vapor aquecido para banho em pacientes acamados 

Fonte: dados obtidos pelo autor com o uso do Patent2net 

 

Na Figura 7, são apresentados os países com as empresas que mais investem em 

tecnologias relacionadas a vapor aquecido para banho em pacientes acamados. Nota-se que a 

Coréia do Sul, com 153 patentes (7,65%, do total), é o principal país com empresas-investidoras 

neste modelo de tecnologia. Na sequência, surge a China com 92 patentes (4,6%, do total), e 

logo após os Estados Unidos, que possui 47 patentes (2,35%, do total). Ainda é possível 

identificar no mapa a presença de outros países, como Rússia, Canadá, Índia e Austrália, além 

da França e da Inglaterra, que também investem em patentes relacionadas a esta tecnologia. 

 

 
Figura 7: Mapa de geolocalização com base nos países que possuem empresas que investem em tecnologias de 

vapor aquecido para banho em pacientes acamados 

Fonte: dados obtidos pelo autor com o uso do Patent2net  
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Já na Figura 8, verifica-se a geolocalização dos inventores de patentes relacionadas a 

vapor aquecido para banho em pacientes acamados. Nesta figura, é possível identificar que há 

mais inventores deste modelo de tecnologia na Coréia do Sul, com 308 inventores (15,4%, do 

total), seguida pela China com 182 patentes com participação de inventores chineses (9,1%, do 

total), e logo após os Estados Unidos, que possui 113 patentes com a presença de inventores 

norte-americanos (5,65%, do total). Assim como nos outros mapas de geolocalização, nota-se 

a presença da Rússia, Canadá, Índia e Austrália, além de países europeus como França e 

Inglaterra, que também possuem inventores de patentes relacionadas a esta tecnologia. 

 

 
Figura 8: Mapa de geolocalização com base nos países declarados como sendo de origem pelos inventores 

das tecnologias de vapor aquecido para banho em pacientes acamados 

Fonte: dados obtidos pelo autor com o uso do Patent2net 

 

4.1.2 Tabelas Dinâmicas - Link Patents datatable, Pivot table                                 

Ao clicar no link “Patents datatable, Pivot table”, presente na Figura 5, têm-se o acesso 

aos 13 indicadores disponíveis sobre patentes de tecnologias de vapor aquecido para banho em 

pacientes acamados, representado na Figura 9. Nesta figura, identificam-se os critérios: “Kind” 

(estatuto jurídico da patente), “year” (ano de depósito), “Inventor-Country” (país do inventor), 

“prior-Date” (Data exata de depósito), “country” (país onde a proteção foi solicitada), 

“applicant” (empresa financiadora da patente), “IPCR4” (código de classificação 

internacional com 4 dígitos), “IPCR7” (código de classificação internacional com 7 dígitos), 

“label” (rótulo da patente), “representative” (representatividade do documento), “inventor” 

(nome do inventor), e “Cita” (número de citações recebidas por outros documentos 

patentários), que podem ser combinados e organizados por meio de sua disposição nos eixos X 

e Y, semelhantes a planilhas de Excel, por exemplo. 
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Figura 9: Cabeçalho da interface que permite realizar cruzamentos dos indicadores relacionados às patentes 

com tecnologias de vapor aquecido para banho em pacientes acamados 

Fonte: dados obtidos pelo autor com o uso do Patent2net 

 

Como exemplo, uma das opções de cruzamento dos indicadores está relacionada a 

evolução temporal do depósito de patentes deste modelo de tecnologia. Para este tipo de 

combinação, é necessário inserir no eixo X o indicador “year”, possibilitando a identificação 

da quantidade de depósitos de patentes, ano após ano. Por consequência, nota-se na Figura 10 

que já há depósitos de patentes relacionados às tecnologias de vapor aquecido para banho em 

pacientes acamados desde 1950, tendo um pico de crescimento em 2009, e chegando à 204 

patentes no ano de 2015, quando ocorreu uma queda acentuada.  

 

 
Figura 10: Gráfico de linhas, contendo a evolução de depósito dos documentos patentários em tecnologias de 

vapor aquecido para banho em pacientes acamados 

Fonte: dados obtidos pelo autor com o uso do Patent2net 

 

4.1.3 Tabelas de Dados - Link Patents datatable, Pivot table 

Para executar a seleção dos documentos desejados, é necessário acessar a interface 

dinâmica de “Tabela de Dados”, apresentada na Figura 11. Para isso, basta acessar o link 

Patents datatable, Pivot table, já apresentado na Figura 5, e na sequência inserir algumas 

informações no critério de busca da “Tabela de Dados”. 
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Figura 11: Cabeçalho da interface dinâmica que permite selecionar as patentes no tema desejado, de acordo 

com a sua classificação. 

Fonte: dados obtidos pelo autor com o uso do Patent2net 

 

 

A interface dinâmica, representada na figura, permite localizar qualquer patente a partir 

da inserção de trechos alfanuméricos ou numéricos em um dos campos disponíveis na “Tabela 

de Dados”. Por exemplo, caso sejam inseridas as letras iniciais de um determinado país no 

campo country, têm-se acesso às patentes com proteção naquele país pesquisado. Caso estas 

iniciais sejam inseridas no campo from, será obtida a informação de origem do inventor ou da 

empresa solicitante da patente. No caso do interesse em identificar alguma tecnologia, deve-se 

inserir o código da classificação de tecnologia de patentes nos campos IPCR 7 ou IPCR 11. 

Outra forma de seleção de patentes é por meio da inserção do código do estatuto jurídico dos 

documentos, realizado no campo kind code. Neste caso, como exemplo, pode-se inserir o 

código “U” e ter acesso as publicações de patentes consideradas “modelo de utilidade”.   

Assim, como o objetivo da presente pesquisa é identificar patentes que auxiliem nos 

serviços de urgência e emergência, e que tenham potencial de frugalidade, sendo livres para 

reprodução no Brasil, foram realizadas buscas dos documentos de patentes com os termos (ta= 

steam* AND ta= heat* AND ta= bath*). Na sequência, na “Tabela de Dados”, foi inserido o 

código “U” no campo kind code para que fossem identificadas patentes com potencial de 

frugalidade,  e também de “modelo de utilidade”. Desta forma, foi acessada a tela representada 

na Figura 12, destacando-se os primeiros e últimos resultados da busca apresentados na tela. 

Nota-se que há 515 patentes de “modelo de utilidade” dentre as 2.000 disponíveis sobre 

tecnologias de vapor aquecido para banho em pacientes acamados. 
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Figura 12: Cabeçalho da interface dinâmica que permite selecionar as patentes no tema desejado, de acordo 

com a sua classificação. 

Fonte: dados obtidos pelo autor com o uso do Patent2net 

 

4.1.4 Busca da patente de interesse na Espacenet 

 Para a seleção de patentes com tecnologias de vapor aquecido para banho em pacientes 

acamados, que auxiliam nos serviços de urgência e emergência no Brasil, foi copiado o label 

(rótulo) do documento patentário na interface de busca do Patent2net, e inserido no campo 

“Smart search” da página principal do Espacenet, conforme apresentado na Figura 13. Esta 

patente foi escolhida por se tratar de um modelo de utilidade, ainda com amparo na informação 

disponibilizada por Al-Mutairi & Al Jasser (2012),  que reforçam que o uso de evaporadores 

rotativos auxilia na higienização de pacientes e alimentos nos diversos ambientes de saúde, 

evitando complicações por sepse hospitalar.  
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Figura 13: Cabeçalho da interface dinâmica que permite selecionar as patentes no tema desejado, de acordo 

com a sua classificação 

Fonte: https://worldwide.Espacenet.com/   
 

Na Figura 14, identifica-se a patente selecionada na figura anterior, que contém os 

campos que descrevem o documento patentário. Esta patente refere-se a um evaporador rotativo 

que “é um dispositivo usado em unidades de saúde para o momento da higiene corpórea do 

paciente, promovendo a quebra e remoção das sujidades pelo mecanismo de evaporação” 

(Wikipedia, 2017b).   

 

 

Figura 14: Tela da Espacenet que dá acesso às informações mais detalhadas sobre a patente selecionada 

Fonte: https://worldwide.Espacenet.com/   
 

https://worldwide.espacenet.com/
https://worldwide.espacenet.com/
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Após clicar no título da patente selecionada, e destacada com a seta na Figura 14, tem-

se acesso ao Abstract do documento, que apresenta as informações resumidas da tecnologia 

(representada na Figura 15). 

 

 

Figura 15: Tela da Espacenet que fornece acesso às informações do Abstract e Original document 

Fonte: https://worldwide.Espacenet.com/   
 

Ao clicar no link Original document, apontado na Figura 15, há o direcionamento para 

a tela que apresenta o documento completo, com todos os dados da patente referente à 

tecnologia de vapor aquecido para banho em pacientes acamados, representada na Figura 16. 

 

 

Figura 16: Tela da Espacenet obtida após clicar na opção Original document 

Fonte: https://worldwide.Espacenet.com/   
 

https://worldwide.espacenet.com/
https://worldwide.espacenet.com/
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A presente patente, de origem chinesa, publicada em 18 de fevereiro de 2015, tem 

proteção na China, sobretudo ainda livre para replicação no Brasil, visto que não é estendida a 

esta nação. O documento trata de um equipamento de evaporação rotativa para remoção de 

sujidades, utilizado em unidades de saúde, no momento do banho do paciente acamado. Todo 

o documento, que originalmente está escrito em chinês, pode ser encontrado na versão em 

língua inglesa pelo acesso ao link https://ipv4.google.com/patents/CN204159057U?cl=en, 

sendo analisado pela Teoria de Bardin (2011), conforme já explicado na seção de Métodos do 

presente estudo. 

Na fase de pré-análise de conteúdo, proposta por Bardin (2011), identifica-se que esta 

tecnologia auxilia nos serviços de atendimento em urgência e emergência, permitindo que por 

meio do processo de evaporação de líquidos específicos seja possível o banho de pacientes 

acamados com o uso de vapores.  

Na segunda fase da análise, descreve-se o equipamento de evaporação rotativa, que é 

composto por 12 peças, sendo 1- condensador; 2 – cremalheira telescópica; 3 – garrafa coletora; 

4 – garrafa de destilação; 5 – base; 6 – dispositivo de aquecimento; 7 – motor rotativo; 8 – tubo; 

9 – braçadeira; 10 – controlador de temperatura; 11 – bico de tubo; e 12 – haste telescópica, 

como pode ser visto na Figura 17. 

Por fim, na última fase de análise documental, realiza-se uma reflexão sobre a tecnologia 

da patente. Com o uso do equipamento evaporador rotativo, é possível promover o banho em 

pacientes acamados com a utilização de vapores específicos, e ainda adicionar soluções 

previamente prescritas, higienizando e evitando infecções nos pacientes internados nos 

ambientes de urgência e emergência dos hospitais brasileiros. 

 

https://ipv4.google.com/patents/CN204159057U?cl=en
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Figura 17: Imagem da Patente de Utilidade selecionada “Rotary evaporator” 

Fonte: https://worldwide.Espacenet.com/   
 

Com a intenção de identificar qual seria a viabilidade para reprodução do equipamento 

no Brasil, foram consultados dois especialistas da área da Saúde, que são responsáveis pela 

construção e comercialização deste tipo de equipamento. Ambos os especialistas são 

engenheiros clínicos, que são profissionais dedicados a identificar novas tecnologias que 

auxiliem nos cuidados de pacientes em centros hospitalares (Wikipedia, 2017a).  

A escolha pela consulta destes especialistas deu-se por ambos possuírem mais de 15 

anos de experiência como engenheiros clínicos, e por terem atuado em grandes centros de saúde 

do Brasil, que buscam, constantemente, por novas tecnologias para o tratamento e cuidado de 

pacientes em ambientes de urgência e emergência. Ademais, tais especialistas contribuíram 

com as estimativas de custo médio do mercado de saúde brasileiro para aquisição de todas as 

tecnologias que serão apresentadas neste trabalho, podendo variar conforme o porte da 

instituição, volume de compra e contratos de negociações estabelecidos entre as partes. 

Ressalta-se que todas as tecnologias apresentadas neste estudo tiveram seus valores informados 

pelos especialistas e serão apresentadas nos parágrafos respectivos de cada seção. 

Assim, após estas consultas aos especialistas, foi possível estimar que a fabricação do 

evaporador rotativo gire em torno de R$ 1.000,00 à R$ 2.500,00 por unidade. 

 

 

 

https://worldwide.espacenet.com/
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4.5 MECANISMOS PARA HIGIENE ORAL 

4.2.1 Mapas de Geolocalização - Link Attractivity: Geolocalisation of patente covering 

(without EP, WO), Applicants, Inventor (when available) 

Na Figura 18, verifica-se que para busca de patentes relacionadas a mecanismos para 

higiene oral, foi utilizado a estratégia de busca (ta = oral* AND ta = hygien*) AND ta = intub*). 

Assim, foi possível localizar somente 9 documentos de patentes relacionados à estratégia 

escolhida, até a data de extração (30 de junho de 2017). 

 

 

Figura 18: Tela com a quantidade e configurações de busca por documentos de patentes relacionadas a 

mecanismos de higiene oral 

Fonte: dados obtidos pelo autor com o uso do Patent2net 

 

Na Figura 19, identificam-se os países solicitantes de proteção de patentes relacionados 

a mecanismos de higiene oral. Nota-se que os Estados Unidos, com 6 patentes (66,6 do total), 

é o país que mais solicitou a proteção dos documentos patentários da tecnologia supracitada. 

Em seguida, aparece a China com 2 patentes (22,2%, do total), e depois o Japão, que possui 

somente uma patente (11,1%, do total). Para este modelo de tecnologia, somente estes países 

solicitaram proteção até a data da extração dos dados da presente pesquisa. 
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Figura 19: Mapa de geolocalização com base nos países onde foram solicitadas as proteções das tecnologias de 

mecanismos de higiene oral 

Fonte: dados obtidos pelo autor com o uso do Patent2net 

 

Na Figura 20, são demonstrados os países com as empresas que mais investem na 

tecnologia analisada. Nota-se que somente dois países possuem empresas-investidoras neste 

modelo de tecnologia, sendo os Estados Unidos, com 5 patentes (55,5%, do total), e a Alemanha 

com somente uma patente (11,05%, do total).  

 

 
Figura 20: Mapa de geolocalização com base nos países que possuem empresas que investem em tecnologias de 

mecanismos de higiene oral 

Fonte: dados obtidos pelo autor com o uso do Patent2net 
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Já na Figura 21, verifica-se a geolocalização dos inventores de patentes relacionadas a 

mecanismos de higiene oral. Nesta figura, é possível identificar que há mais inventores deste 

modelo de tecnologia nos Estados Unidos, com 10 inventores (90%, do total), seguido pela 

Alemanha com apenas um inventor envolvido com esta tecnologia (10%, do total).  

 

 
Figura 21: Mapa de geolocalização com base nos países declarados como sendo de origem pelos inventores das 

tecnologias de mecanismos de higiene oral 

Fonte: dados obtidos pelo autor com o uso do Patent2net 

 

4.2.2 Tabelas Dinâmicas - Link Patents datatable, Pivot table 

Com a intenção de identificar a evolução temporal do depósito de patentes em 

tecnologias de mecanismos de higiene oral, utilizou-se o cruzamento de indicadores disponíveis 

no link Patents datatable, Pivot table, e já explicado anteriormente. Desta forma, nota-se na 

Figura 22, que a primeira patente foi depositada no ano de 1989, tendo um pico de crescimento 

em 2012, e reduzindo a partir do ano seguinte, em 2013. 

 

 
Figura 22: Gráfico de linhas, contendo a evolução de depósito dos documentos patentários em tecnologias de 

mecanismos de higiene oral 

Fonte: dados obtidos pelo autor com o uso do Patent2net  
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4.2.3 Tabelas de Dados - Link Patents datatable, Pivot table 

Como já explicado anteriormente, e demonstrado na Figura 11, para busca de patentes 

com potencial de frugalidade e “modelo de utilidade”, é necessário o preenchimento do kind 

code na interface dinâmica disponível pelo link Patents datatable, Pivot table. 

Portanto, como o objetivo da presente pesquisa é identificar patentes que auxiliem nos 

serviços de urgência e emergência, e tenham potencial de frugalidade, sendo livres para 

reprodução no Brasil, foi realizada a busca dos documentos de patentes com a estratégia de 

termos (ta = oral* AND ta = hygien*) AND ta = intub*). Na sequência, na “Tabela de Dados”, 

foi inserido o código “U” no campo kind code para que fossem identificadas patentes com 

potencial de frugalidade, e com o tipo “modelo de utilidade”. Desta forma, foi acessada a tela 

representada na Figura 23, destacando-se os resultados totais da busca, apresentados na tela 

logo abaixo. Nota-se que há somente 2 patentes de “modelo de utilidade”, dentre as 9 

disponíveis sobre tecnologias de mecanismos de higiene oral. 

 

 

Figura 23: Cabeçalho da interface dinâmica que permite selecionar as patentes no tema desejado, de acordo 

com a sua classificação. 

Fonte: dados obtidos pelo autor com o uso do Patent2net 

 

4.2.4 Busca da patente de interesse na Espacenet 

 Para a seleção de patentes com tecnologias de mecanismos de higiene oral, que podem 

auxiliar os serviços de urgência e emergência no Brasil, foi copiado o label (rótulo) do 

documento patentário na interface de busca do Patent2net, e inserido no campo “Smart search” 

da página principal do Espacenet, conforme apresentado na Figura 24. Tal mecanismo foi 

selecionado por ser um equipamento que propicia a higienização adequada da cavidade oral, 

diminuindo os riscos de contaminação em pacientes com intubação endotraqueal, que vem a 

ser um dos principais motivos do surgimento de complicações pulmonares e cardíacas, além do 
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risco de septicemia grave (Jiang et al., 2016), sendo ainda a referida patente um “modelo de 

utilidade” livre para replicação no Brasil. 

 

 

Figura 24: Cabeçalho da interface dinâmica que permite selecionar as patentes no tema desejado, de acordo 

com a sua classificação 

Fonte: https://worldwide.Espacenet.com/   
 

Na Figura 25, identifica-se a patente apresentada na figura anterior, que contém os 

campos que descrevem o documento patentário. Esta patente refere-se a uma bolsa / kit de 

enfermagem  que facilita a higienização oral do paciente com intubação traqueal. 

 

 

Figura 25: Tela da Espacenet que dá acesso às informações mais detalhadas sobre a patente selecionada 

Fonte: https://worldwide.Espacenet.com/   
 

https://worldwide.espacenet.com/
https://worldwide.espacenet.com/
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Após clicar no título da patente selecionada, e destacada com a seta na Figura 25, tem-

se acesso ao Abstract do documento, que apresenta as informações resumidas da tecnologia 

(representada na Figura 26). 

 

 

Figura 26: Tela da Espacenet que fornece acesso às informações do Abstract e Original document 

Fonte: https://worldwide.Espacenet.com/   
 

Ao clicar no link Original document, apontado na Figura 26, há o direcionamento para 

a tela que apresenta o documento completo, com todos os dados referentes a patente com a 

tecnologia de mecanismos de higiene oral (representada na Figura 27). 

 

 

Figura 27: Tela da Espacenet obtida após clicar na opção Original document 

Fonte: https://worldwide.Espacenet.com/  

https://worldwide.espacenet.com/
https://worldwide.espacenet.com/
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A presente patente, de origem chinesa, publicada em 25 de dezembro de 2013, tem 

proteção na China, entretanto ainda livre para replicação no Brasil, visto que não é estendida a 

esta nação. O documento trata de uma bolsa / kit de enfermagem, dedicada exclusivamente à 

pacientes com intubação traqueal, e que apresentam dificuldade de higienização da cavidade 

oral por meios convencionais. Todo o documento, que originalmente está escrito em chinês, 

pode ser encontrado na versão em língua inglesa pelo acesso ao link 

https://www.google.com/patents/CN203354677U?cl=en. 

Na fase de pré-análise de conteúdo, proposta por Bardin (2011), identifica-se que esta 

tecnologia auxilia nos serviços de atendimento em urgência e emergência, permitindo que por 

meio de um kit estéril, pacientes internados com intubação orotraqueal possam ser higienizados, 

de forma eficiente e segura, minimizando os riscos. 

Na segunda fase da análise, descreve-se o equipamento/bandeja, que é composto por 7 

peças, sendo 1- frasco de medicamento selado; 2 – solução salina; 3 – par de pinças estéril; 4 – 

depressor de língua estéril; 5 – bolas de algodão absorventes estéreis; 6 – plástico flexível; 7 – 

bandeja de alumínio, conforme pode ser visto na Figura 28. 

Por fim, na última fase de análise documental, realiza-se uma reflexão sobre a tecnologia 

da patente. Com o uso da bolsa de enfermagem oral que facilita o tratamento do paciente com 

intubação traqueal, é possível promover a higienização de pacientes em condições de intubação 

traqueal, diminuindo as infecções cruzadas e hospitalares nas instituições de urgência e 

emergência do Brasil. 

 

 

Figura 28: Imagem da Patente de Utilidade selecionada “Oral nursing bag facilitating nursing of patient with 

tracheal intubation” 

Fonte: https://worldwide.Espacenet.com/   
 

https://www.google.com/patents/CN203354677U?cl=en
https://worldwide.espacenet.com/
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Com a intenção de identificar qual seria a viabilidade para reprodução deste 

equipamento no Brasil, na consulta aos engenheiros clínicos foi possível estimar que a 

fabricação do equipamento gire em torno de R$ 90,00 à R$ 130,00 por unidade. 

 

 

4.3 PROTETORES DE PROEMINÊNCIA ÓSSEA 

4.3.1 Mapas de Geolocalização - Link Attractivity: Geolocalisation of patente covering 

(without EP, WO), Applicants, Inventor (when available) 

Na Figura 29, verifica-se que para busca de patentes relacionadas a tecnologias de 

protetores de proeminência óssea, foi utilizada a estratégia de busca (ta = pressur* AND ta = 

ulcer*) AND ta = prevent*. Assim, foi possível localizar 493 documentos de patentes 

relacionados à estratégia utilizada, até a data de extração (01 de julho de 2017). 

 

 

Figura 29: Tela com a quantidade e configurações de busca por documentos de patentes relacionadas a 

tecnologias de protetores de proeminência óssea 

Fonte: dados obtidos pelo autor com o uso do Patent2net 

 

Na Figura 30, identificam-se os países solicitantes de proteção de patentes relacionados 

às tecnologias de protetores de proeminência óssea. Nota-se que os Estados Unidos, com 179 

patentes (36,6%, do total), é o país que mais solicitou a proteção dos documentos patentários 

da tecnologia supracitada. Em seguida, aparece o China com 136 patentes (27,5%, do total), e 

depois o Canadá, que possui 29 patentes (5,8%, do total). Ainda, é possível verificar no mapa 

a presença de outros países, como Rússia, Austrália e México, que também tem interesse na 

proteção de patentes relacionadas a este modelo de tecnologia. 
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Figura 30: Mapa de geolocalização com base nos países onde foram solicitadas as proteções a tecnologias de 

protetores de proeminência óssea 

Fonte: dados obtidos pelo autor com o uso do Patent2net 

 

Na Figura 31, são apresentados os países com as empresas que mais investem em 

tecnologias relacionadas a protetores de proeminência óssea. Nota-se que os Estados Unidos, 

com 157 patentes (36,6%, do total), é o principal país com organizações que investem neste 

modelo de tecnologia. Na sequência, surge a China com 28 patentes (5,6%, do total), e logo 

após a Rússia, que possui somente uma patente (0,20%, do total). Ainda, é possível identificar 

no mapa a presença de outros países, como o Canadá, Austrália, México, além de países 

europeus como França e Inglaterra, que também investem na tecnologia pesquisada. 

Vale destacar a presença do Brasil neste mapa, embora os investimentos em inovação 

no país ainda sejam incipientes (Hoffmann, Coral, & Jara, 2014), o que não gera uma grande 

quantidade de tecnologias protegidas, como patentes (Storopoli, 2016). 
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Figura 31: Mapa de geolocalização com base nos países que possuem empresas que investem em tecnologias de 

protetores de proeminência óssea 

Fonte: dados obtidos pelo autor com o uso do Patent2net 

 

Já na Figura 32, verifica-se a geolocalização dos inventores de patentes relacionadas a 

protetores de proeminência óssea. Nesta figura, é possível identificar que há mais inventores 

deste modelo de tecnologia nos Estados Unidos, com 361 países com inventores norte-

americanos (73,2%, do total), seguida pela China com 58 patentes com participação de 

inventores chineses (11,7%, do total), e logo após o Canadá, que possui 23 patentes com a 

presença de inventores canadenses (4,2%, do total). Assim como nos outros mapas de 

geolocalização, nota-se a presença da Rússia, Austrália, México, Brasil, além de países 

europeus como França e Inglaterra, que também possuem inventores de patentes relacionadas 

a tecnologias de protetores de proeminência óssea. 

 

 
Figura 32: Mapa de geolocalização com base nos países declarados como sendo de origem pelos inventores das 

tecnologias de protetores de proeminência óssea 

Fonte: dados obtidos pelo autor com o uso do Patent2net 
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4.3.2 Tabelas Dinâmicas - Link Patents datatable, Pivot table 

Com a intenção de identificar a evolução temporal do depósito de patentes em 

tecnologias de protetores de proeminência óssea, realizou-se o cruzamento de indicadores 

disponíveis no link Patents datatable, Pivot table, e já explicado anteriormente. Desta forma, 

nota-se que a primeira patente referente à tecnologia foi depositada no ano de 1972, tendo um 

pico de crescimento a partir de 1999 até 2014, e reduzindo de 2016 em diante. Toda esta 

informação pode ser vista na Figura 33. 

 

 
Figura 33: Gráfico de linhas, contendo a evolução de depósito dos documentos patentários em tecnologias de 

protetores de proeminência óssea 

Fonte: dados obtidos pelo autor com o uso do Patent2net 

 

4.3.3 Tabelas de Dados - Link Patents datatable, Pivot table 

Com o objetivo de identificar patentes que auxiliem nos serviços de urgência e 

emergência, e tenham potencial de frugalidade, sendo livres para reprodução no Brasil, 

realizou-se a busca dos documentos de patentes referentes a tecnologias de protetores de 

proeminência óssea, utilizando os termos de busca (ta = pressur* AND ta = ulcer*) AND ta = 

prevent*. Na sequência, na “Tabela de Dados”, foi inserido o código “U” no campo kind code 

para que fossem identificadas patentes com potencial de frugalidade, e do tipo “modelo de 

utilidade”. Logo após, foi acessada a tela representada na Figura 34, destacando-se os resultados 

totais da busca, apresentados na tela. Nota-se que há 38 patentes de “modelo de utilidade” 

dentre as 493 disponíveis sobre a tecnologia supracitada. 
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Figura 34: Cabeçalho da interface dinâmica que permite selecionar as patentes no tema desejado, de acordo 

com a sua classificação. 

Fonte: dados obtidos pelo autor com o uso do Patent2net 

 

4.3.4 Busca da patente de interesse na Espacenet 

 Para a seleção de patentes com tecnologias de protetores de proeminência óssea, que 

auxiliam nos serviços de urgência e emergência no Brasil, foi copiado o label (rótulo) do 

documento patentário na interface de busca do Patent2net, e inserido no campo “Smart search” 

da página principal do Espacenet, conforme apresentado na Figura 35. 

Esta patente foi selecionada por ser um suporte para membros inferiores, que é um 

equipamento estratégico para a prevenção da úlcera por pressão (Yan, Cempini, Oddo, & 

Vitiello, 2015), favorecendo uma recuperação mais rápida de pacientes que requerem um 

número aumentado de dias no leito, evitando ainda complicações importantes, como a 

Trombose Venosa Profunda (TVP), que pode levar ao surgimento do Tromboembolismo 

Pulmonar (TEP) que se caracteriza com uma patologia com alto potencial de morbidade. Tais 

doenças, frequentes no cotidiano hospitalar, elevam os índices de morbidade nesses 

nosocômios. Ademais, a tecnologia escolhida se trata de um modelo de utilidade de fácil 

replicação, possibilitando o acesso à esta inovação por quaisquer pacientes e centros 

hospitalares de emergência. 
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Figura 35: Cabeçalho da interface dinâmica que permite selecionar as patentes no tema desejado, de acordo 

com a sua classificação 

Fonte: https://worldwide.Espacenet.com/   
 

Na Figura 36, identifica-se a patente selecionada na figura anterior, que contém os 

campos que descrevem o documento. Esta patente refere-se a um novo suporte para membros 

inferiores. 

 

 
Figura 36: Tela da Espacenet que dá acesso às informações mais detalhadas sobre a patente selecionada 

Fonte: https://worldwide.Espacenet.com/   
 

Após clicar no título da patente selecionada, e destacada com a seta na Figura 36, tem-

se acesso ao Abstract do documento, que apresenta as informações resumidas da tecnologia 

(representada na Figura 37). 

 

https://worldwide.espacenet.com/
https://worldwide.espacenet.com/
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Figura 37: Tela da Espacenet que fornece acesso às informações do Abstract e Original document 

Fonte: https://worldwide.Espacenet.com/   
 

Ao clicar no link Original document, destacado na Figura 37, há o direcionamento para 

a tela que apresenta o documento completo, com todos os dados referentes a patente com a 

tecnologia de protetores de proeminência óssea, apresentados na Figura 38. 

 

 
Figura 38: Tela da Espacenet obtida após clicar na opção Original document 

Fonte: https://worldwide.Espacenet.com/   
 

https://worldwide.espacenet.com/
https://worldwide.espacenet.com/
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A presente patente, de origem chinesa, publicada em 01 de janeiro de 2014, tem proteção 

na China, contudo ainda livre para replicação no Brasil, já que não é estendida a esta nação. O 

documento trata de um novo suporte para membros inferiores, dedicada a pacientes com quadro 

pós-operatório, e com necessidade de manter o membro em elevação, evitando assim o 

favorecimento de trombos e úlceras por pressão. Este documento pode ser encontrado na versão 

inglesa pelo link  https://ipv4.google.com/patents/CN203370044U?cl=en&hl=pt-BR. 

Na fase de pré-análise de conteúdo, proposta por Bardin (2011), identifica-se que esta 

tecnologia auxilia nos serviços de atendimento em urgência e emergência, evitando quadro de 

tromboses venosas e arteriais, além de lesões cutâneas, o que vem a proporcionar o surgimento 

de úlceras de pressão. Com a utilização deste equipamento, diminui-se as intercorrências, 

facilitando a recuperação do paciente em tratamento.  

Na segunda fase da análise, descreve-se o equipamento de suporte para membros 

inferiores, que é composto por 4 peças, sendo 1- corpo de esponja rígido; 2 – capa de algodão; 

3 – molde de membro inferior; e 4 – haste para apoio do membro inferior, conforme pode ser 

visto na Figura 39. Ressalta-se que a peça também apresenta três hastes auxiliares, que são 

opcionais, para melhor conforto do paciente.  

Por fim, na última fase de análise documental, realiza-se uma reflexão sobre a tecnologia 

da patente. Com o uso do suporte para membros inferiores, a equipe de enfermagem não 

necessita improvisar apoios para as pernas e pés do paciente pós-operado, auxiliando na 

recuperação do doente, assim como nos trabalhos de atendimento promovidos nos centros 

hospitalares de urgência e emergência do Brasil. 

 

 
Figura 39: Imagem da Patente de Utilidade selecionada “Novel support for lower limb” 

Fonte: https://worldwide.Espacenet.com/   
 

Com a intenção de identificar qual seria a viabilidade para reprodução deste 

equipamento no Brasil, após a consulta aos engenheiros clínicos, estimou-se que a fabricação 

do equipamento gire em torno de R$ 60,00 por unidade. 

https://ipv4.google.com/patents/CN203370044U?cl=en&hl=pt-BR
https://worldwide.espacenet.com/
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4.4 FRASCOS PARA DRENAGEM GÁSTRICA COM PRESSÃO NEGATIVA 

4.4.1 Mapas de Geolocalização - Link Attractivity: Geolocalisation of patente covering 

(without EP, WO), Applicants, Inventor (when available) 

Na Figura 40, nota-se que para busca de patentes relacionadas a tecnologias de 

drenagem gástrica com pressão negativa, utilizou-se a estratégia de busca (ta = gastr* OR ta = 

stom*) AND (ta = drain*). Assim, foi possível localizar 1.569 documentos de patentes 

relacionados à estratégia utilizada, até a data de extração (01 de julho de 2017). 

 

 
Figura 40: Tela com a quantidade e configurações de busca por documentos de patentes relacionadas a 

tecnologias de drenagem gástrica com pressão negativa 

Fonte: dados obtidos pelo autor com o uso do Patent2net 

 

Na Figura 41, identificam-se os países solicitantes de proteção de patentes relacionados 

a tecnologias de drenagem gástrica com pressão negativa. Nesta figura, identifica-se que a 

China, com 1.020 patentes (62,6%, do total), é o país que mais solicitou a proteção dos 

documentos patentários da tecnologia supracitada. Em seguida, aparece os Estados Unidos com 

157 patentes (9,8%, do total), e depois a Rússia, que possui 109 patentes (6,8%, do total). Ainda, 

é possível verificar no mapa a presença de outros países, como Austrália, México e Canadá, 

que também têm interesse na proteção de patentes relacionadas a este modelo de tecnologia. 

Vale ressaltar a presença da África do Sul no mapa (apontada com a seta na figura), visto que 

é o maior país-investidor em biotecnologias do continente africano, e um dos maiores do 

mundo, à frente da Rússia, por exemplo (Patra & Muchie, 2017). 
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Figura 41: Mapa de geolocalização com base nos países onde foram solicitadas as proteções a tecnologias de 

drenagem gástrica com pressão negativa 

Fonte: dados obtidos pelo autor com o uso do Patent2net 

 

Na Figura 42, são apresentados os países com as empresas que mais investem em 

tecnologias relacionadas à drenagem gástrica com pressão negativa. Verifica-se que a China, 

com 160 patentes (10%, do total), é o principal país com empresas-investidoras neste modelo 

de tecnologia. Na sequência, surge os Estados Unidos com 119 patentes (7,45%, do total), e 

logo após a Ucrânia (apontada com a seta), que possui 52 patentes (3,25%, do total). Também 

é possível identificar no mapa a presença de outros países, como Rússia, Canadá, Austrália, 

além de países europeus como França e Inglaterra, que também investem em patentes 

relacionadas a esta tecnologia. 
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Figura 42: Mapa de geolocalização com base nos países que possuem empresas que investem em tecnologias de 

drenagem gástrica com pressão negativa 

Fonte: dados obtidos pelo autor com o uso do Patent2net 
 

Já na Figura 43, nota-se a geolocalização dos inventores de patentes relacionadas a 

drenagem gástrica com pressão negativa. Na figura, é possível identificar que há mais 

inventores deste modelo de tecnologia na China, com 320 patentes com inventores chineses 

(20%, do total), seguida pelos Estados Unidos com 251 patentes com inventores norte-

americanos (15,7%, do total), e logo após a Ucrânia, que possui 104 patentes com a presença 

de inventores ucranianos (6,5%, do total). Assim como nos outros mapas de geolocalização, 

nota-se a presença da Rússia, Austrália e México, além de países europeus como França e 

Inglaterra, que também possuem inventores de patentes relacionadas a tecnologias supracitada. 

Vale destacar a presença do Cazaquistão (indicado com a seta na Figura 43), que é um 

dos países que menos investem em tecnologias e propriedade intelectual na Europa 

(Yessengeldin, Sitenko, Murzatayeva, & Yessengeldina, 2016). 
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Figura 43: Mapa de geolocalização com base nos países declarados como sendo de origem pelos inventores das 

tecnologias de drenagem gástrica com pressão negativa 

Fonte: dados obtidos pelo autor com o uso do Patent2net 
 

4.4.2 Tabelas Dinâmicas - Link Patents datatable, Pivot table 

Com a intenção de verificar a evolução temporal do depósito de patentes em tecnologias 

de drenagem gástrica com pressão negativa, realizou-se o cruzamento de indicadores 

disponíveis no link Patents datatable, Pivot table, e já detalhado anteriormente. Desta forma, 

nota-se que a primeira patente referente à tecnologia foi registrada no ano de 1932, aumentando 

o número de depósitos a partir de 2002 até 2015. Tal informação pode ser vista na Figura 44. 

 

 
Figura 44: Gráfico de linhas, contendo a evolução de depósito dos documentos patentários em tecnologias de 

drenagem gástrica com pressão negativa 

Fonte: dados obtidos pelo autor com o uso do Patent2net 

 

4.4.3 Tabelas de Dados - Link Patents datatable, Pivot table 

Para busca de patentes de tecnologias de drenagem gástrica com pressão negativa como 

“modelo de utilidade”, foi utilizado o termo de busca (ta = gastr* or ta = stom*) AND (ta = 
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drain*). Na sequência, na “Tabela de Dados”, foi inserido o código “U” no campo kind code 

para que fossem identificadas patentes com potencial de frugalidade, e livres para replicação 

no Brasil. Logo após, foi acessada a tela representada na Figura 45, destacando-se os resultados 

totais da busca, apresentados na tela. Nota-se que há 539 patentes do tipo de “modelo de 

utilidade” dentre as 1.569 disponíveis sobre a tecnologia supracitada. 

 

 
Figura 45: Cabeçalho da interface dinâmica que permite selecionar as patentes no tema desejado, de acordo 

com a sua classificação. 

Fonte: dados obtidos pelo autor com o uso do Patent2net 

 

4.4.4 Busca da patente de interesse na Espacenet 

 

 Para a seleção de patentes com tecnologias de drenagem gástrica com pressão negativa, 

que auxiliam nos serviços de urgência e emergência no Brasil, foi copiado o label (rótulo) do 

documento de patente na interface de busca do Patent2net, e inserido no campo “Smart search” 

da página principal do Espacenet, conforme apresentado na Figura 46. 

Selecionou-se esta tecnologia por descrever um equipamento estratégico em qualquer 

unidade médico-hospitalar, por possibilitar a realização do procedimento de drenagem da 

cavidade gástrica/estomacal, que é necessário para evitar quadros de distensão abdominal e 

prevenir o refluxo de líquidos para o pulmão (Cui et al., 2014). Ademais, é uma tecnologia 

replicável em outros locais do mundo, além da China, que é o país de proteção desta patente. 
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Figura 46: Cabeçalho da interface dinâmica que permite selecionar as patentes no tema desejado, de acordo 

com a sua classificação 

Fonte: https://worldwide.Espacenet.com/   
 

Na Figura 47, identifica-se a patente selecionada na figura anterior, que contém os 

campos que descrevem o documento. Esta patente refere-se a um conversor de função de 

descompressão gastrointestinal e tubulação de alimentação nasoenteral. 

 

 
Figura 47: Tela da Espacenet que dá acesso às informações mais detalhadas sobre a patente selecionada 

Fonte: https://worldwide.Espacenet.com/   
 

Após clicar no título da patente selecionada, e destacada com a seta na Figura 47, tem-

se acesso ao Abstract do documento, que apresenta as informações resumidas da tecnologia 

(representada na Figura 48). 

 

https://worldwide.espacenet.com/
https://worldwide.espacenet.com/
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Figura 48: Tela da Espacenet que fornece acesso às informações do Abstract e Original document 

Fonte: https://worldwide.Espacenet.com/   
 

Ao clicar no link Original document, destacado na Figura 48, há o direcionamento para 

a tela que apresenta o documento completo, com todos os dados referentes a patente com a 

tecnologia de drenagem gástrica com pressão negativa, apresentado na Figura 49. 

 

 
Figura 49: Tela da Espacenet obtida após clicar na opção Original document 

Fonte: https://worldwide.Espacenet.com/   
 

https://worldwide.espacenet.com/
https://worldwide.espacenet.com/


  

80 

 

A presente patente, de origem chinesa, publicada em 23 de dezembro de 2015, tem 

proteção na China, contudo ainda livre para replicação no Brasil, já que não é estendida a esta 

nação. O documento trata de um conversor de função de descompressão gastrointestinal e 

tubulação de alimentação nasoenteral. Este documento pode ser encontrado na versão de língua 

inglesa pelo acesso ao link  https://www.google.com/patents/CN204890950U?cl=en. 

Na fase de pré-análise de conteúdo, identifica-se que esta tecnologia auxilia nos serviços 

de atendimento em urgência e emergência, evitando quadro de infecções provocados por 

procedimentos invasivos de alimentação nasoenteral do paciente internado, além de facilitar a 

drenagem gástrica ao tempo desejado, possibilitando o manejo adequado pela equipe de 

enfermagem em todo o processo de monitorização e assistência do paciente. 

Na segunda fase da análise, descreve-se o equipamento mencionado anteriormente, que 

é composto por 6 peças, sendo 1 – conector de três pontas em formato de Y; 2 – tubo flexível; 

3 – interface de introdução do tubo; 4 – interface do dispositivo de drenagem gástrica; 5 – 

interface terminal do tudo de estômago; e 6 – rosca entre conector em Y e interface terminal, 

conforme pode ser visto na Figura 50.  

Por fim, na última fase de análise documental, realiza-se uma reflexão sobre a tecnologia 

da patente. Com o uso do conversor de função de descompressão gastrointestinal e tubulação 

de alimentação nasoenteral, a equipe de enfermagem atende as demandas de alimentação dos 

pacientes internados, de uma forma correta e padronizada, evitando improvisos, infecções ou 

lesões, ocasionadas pela administração da dieta nasoenteral, além de promover o esvaziamento 

do conteúdo gástrico quando desejado, otimizando a recuperação do paciente. 

 

 
Figura 50: Imagem da Patente de Utilidade selecionada “Gastrointestinal decompression and nasal feed pipe 

function converter” 

Fonte: https://worldwide.Espacenet.com/   
 

Com a intenção de identificar qual seria a viabilidade para reprodução deste 

equipamento no Brasil, consultou-se engenheiros clínicos que são responsáveis pela construção 

e comercialização deste tipo de equipamento em grandes centros hospitalares. Após estas 

https://www.google.com/patents/CN204890950U?cl=en
https://worldwide.espacenet.com/
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consultas, estimou-se que a fabricação do equipamento gire em torno de R$ 84,00 a R$ 120,00 

por unidade. 

 

4.5 DISPOSITIVO DE LOCALIZAÇÃO DE VEIAS 

4.5.1 Mapas de Geolocalização - Link Attractivity: Geolocalisation of patente covering 

(without EP, WO), Applicants, Inventor (when available) 

Na Figura 51, nota-se que para busca de patentes relacionadas a tecnologias de 

dispositivos de localização de veias, utilizou-se a estratégia de busca (ta = vein* AND ta = 

loc*) AND ta = superf*. Assim, foi possível localizar 28 documentos de patentes relacionados 

à estratégia utilizada, até a data de extração (30 de junho de 2017). 

 

 
Figura 51: Tela com a quantidade e configurações de busca por documentos de patentes relacionadas a 

tecnologias de dispositivos de localização de veias 

Fonte: dados obtidos pelo autor com o uso do Patent2net 

 

Na Figura 52, identificam-se os países solicitantes de proteção de patentes relacionados 

a tecnologias de dispositivos de localização de veias. Nesta figura, nota-se que os Estados 

Unidos, com 13 patentes (46,6%, do total), é o país que mais solicitou a proteção dos 

documentos de patentes da tecnologia supracitada. Em seguida, aparece a Rússia e China com 

3 patentes cada (21,4%, do total). Também é possível verificar no mapa a presença de México 

e Canadá, que tem interesse na proteção de patentes relacionadas a este modelo de tecnologia. 
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Figura 52: Mapa de geolocalização com base nos países onde foram solicitadas as proteções a tecnologias de 

dispositivos de localização de veias 

Fonte: dados obtidos pelo autor com o uso do Patent2net 

 

Na Figura 53, são apresentados os países com as empresas que mais investem em 

tecnologias relacionadas a dispositivos de localização de veias. Verifica-se que os Estados 

Unidos, com 8 patentes (28,5%, do total), é o principal país com empresas-investidoras neste 

modelo de tecnologia. Na sequência, surge a Rússia e China com 2 patentes cada (15%, do 

total). Destaca-se a presença da Irlanda (sinalizada com a seta), que é o terceiro país com mais 

organizações que investem no modelo de tecnologia analisado. 

 

 
Figura 53: Mapa de geolocalização com base nos países que possuem empresas que investem em tecnologias de 

dispositivos de localização de veias 

Fonte: dados obtidos pelo autor com o uso do Patent2net 
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Já na Figura 54, identifica-se a geolocalização dos inventores de patentes relacionadas 

a dispositivos de localização de veias. Na figura, é possível notar que há mais inventores deste 

modelo de tecnologia nos Estados Unidos, com 26 inventores (92,8%, do total), seguido da 

Irlanda, com 9 inventores (32,1%, do total), e logo após a China, que possui 4 inventores do 

modelo de tecnologia estudado (14,2%, do total).  

 

 
Figura 54: Mapa de geolocalização com base nos países declarados como sendo de origem pelos inventores das 

tecnologias de dispositivos de localização de veias 

Fonte: dados obtidos pelo autor com o uso do Patent2net 
 

4.5.2 Tabelas Dinâmicas - Link Patents datatable, Pivot table 

Com a intenção de verificar a evolução temporal do depósito de patentes em tecnologias 

de dispositivos de localização de veias, realizou-se o cruzamento de indicadores disponíveis no 

link Patents datatable, Pivot table, e já detalhado anteriormente. Assim, nota-se na Figura 55, 

que a primeira patente referente à tecnologia foi registrada no ano de 1987, tendo picos e 

aumentando no número de depósitos em 1999, 2006 e 2009, mantendo-se uma quantidade 

contínua a partir de 2011. 
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Figura 55: Gráfico de linhas, contendo a evolução de depósito dos documentos de patentes em tecnologias de 

dispositivos de localização de veias 

Fonte: dados obtidos pelo autor com o uso do Patent2net 

 

4.5.3 Tabelas de Dados - Link Patents datatable, Pivot table 

 

Para busca de patentes de tecnologias de dispositivos de localização de veias como tipo 

de “modelo de utilidade”, foi utilizado o termo de busca (ta = vein* and ta = loc*) AND ta = 

superf*. 

 Na sequência, na “Tabela de Dados”, foi inserido o código “U” no campo kind code 

para que fossem identificadas patentes com potencial de frugalidade, e livres para replicação 

no Brasil. Logo após, foi acessada a tela representada na Figura 56, destacando-se que até o dia 

da consulta na presente experimentação (30 de junho de 2017), não havia patentes como 

“modelo de utilidade” para a tecnologia supracitada. 

 

 
Figura 56: Cabeçalho da interface dinâmica que permite selecionar as patentes no tema desejado, de acordo 

com a sua classificação. 

Fonte: dados obtidos pelo autor com o uso do Patent2net 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A presente experimentação utilizou o Patent2net para extrair e organizar informações 

patentárias na busca de soluções inovadoras para o setor de atendimento hospitalar de urgência 

e emergência no Brasil. A ferramenta mostrou-se essencial e eficaz para extração, organização 

e disponibilização de patentes, que pudessem contribuir para diversos problemas ainda 

recorrentes na prestação de serviços hospitalares de urgência e emergência. 

Com o uso do Patent2net, foi possível extrair uma grande quantidade de documentos de 

patentes relacionadas a tecnologias de apoio ao atendimento hospitalar de urgência e 

emergência, além de terapia intensiva e unidades críticas, permitindo sua análise por meio de 

interfaces dinâmicas compostas por gráficos, tabelas e planilhas dinâmicas. Neste processo de 

análise, identificou-se, de forma quantitativa e qualitativa, produções tecnológicas relacionadas 

as tecnologias desejadas. Ademais, a ferramenta possibilitou a avaliação temporal, a 

identificação dos principais países, empresas-investidoras e inventores de tais tecnologias, além 

de suas inter-relações, relacionadas ao atendimento de pacientes internados em centros de 

urgência e emergência no Brasil. 

Portanto, com a utilização do Patent2net, foram identificadas 4 tecnologias que auxiliam 

na prestação de serviços de urgência e emergência hospitalar, com base na descrição dos 

documentos de patentes extraídos pela ferramenta computacional. Como consequência da 

análise, notou-se que os Estados Unidos, a China e a Rússia são os países que mais tem estes 

modelos de tecnologias protegidas, assim como são as nações que tem a maior quantidade de 

inventores e empresas-investidoras. Destaca-se a incipiência em investimentos e na proteção à 

propriedade intelectual de tecnologias dedicadas ao atendimento de urgência e emergência no 

Brasil, que também é destacada em outros estudos na área de Saúde, como em tuberculose 

pulmonar (Zaions, 2016).  

No presente trabalho, foram identificadas 4.099 patentes que podem ser utilizadas em 

alguns procedimentos e situações inerentes aos serviços de atendimento de urgência e 

emergência, sendo que 2.000 documentos estão relacionados à tecnologias de vapor aquecido 

para banho em pacientes acamados (48,7% do total), 1.596 documentos à tecnologias de 

drenagem gástrica com pressão negativa (38,9%), 493 documentos de tecnologias em protetores 

de proeminência óssea (12%), 28 documentos de tecnologias de dispositivos de localização de 

veias, e 9 documentos de tecnologias em mecanismos para higiene oral. Notou-se que a China 

é o principal país em que são protegidas estas tecnologias, assim como aquele que possui o 

maior número de empresas-investidoras e inventores, justificando o estudo de Fisch, Sandner e 
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Regner (2017), que ressalta que as políticas de proteção à propriedade intelectual chinesa são 

extremamente flexíveis e abertas a inovações tecnológicas de todos os segmentos, incentivando 

este tipo de ação no país. Este resultado também é identificado no trabalho de Nigro (2016), 

que realiza uma análise referente à patentes e pesquisas sobre dengue, reforçando que a China 

é o principal país com tecnologias protegidas na área da Saúde. Vale destacar que este é o 

primeiro trabalho que busca tecnologias dedicadas ao atendimento de urgência e emergência 

no Brasil, sendo de grande importância para a identificação de equipamentos e ferramentas que 

auxiliem as equipes médicas nos tratamentos de pacientes em estado crítico de saúde, 

necessitando de terapia intensiva contínua 

Dentre os 4.099 documentos extraídos e disponibilizados com o auxílio do Patent2net, 

identificou-se que 1.094 patentes (26,4% do total) eram do tipo de “modelo de utilidade”, com 

potencial de frugalidade e replicação no Brasil, ressaltando-se os 515 documentos referentes à 

tecnologias de vapor aquecido para banho em pacientes acamados (47% deste modelo, no total), 

e os 539 documentos referentes à tecnologias de proteção de proeminência óssea (49,2% do 

total de patentes com potencial de frugalidade). Ainda vale destacar que nenhuma das 28 

patentes relacionadas à dispositivos de localização de veias eram do tipo de “modelo de 

utilidade”, não apresentando potencial de frugalidade e replicação em outros países, como o 

Brasil.  

No trabalho de Zaions (2016), foram localizadas 185 patentes de “modelo de utilidade” 

referentes ao tratamento de tuberculose pulmonar (11,6% do total de patentes extraídas no 

trabalho da autora). Já no estudo de Nigro (2016), foram encontradas 9 patentes relacionadas 

ao tratamento de dengue, com potencial de frugalidade e replicáveis no Brasil (menos de 0,5% 

do total de patentes sobre dengue, extraídas pela autora). Assim, nota-se que os resultados do 

presente trabalho demonstraram que há um número muito maior de patentes com potencial de 

frugalidade referentes à prestação de serviços de urgência e emergência hospitalar do que em 

doenças negligenciadas, reforçando a importância na busca de tecnologias sobre o tema desta 

Dissertação. 

Conforme Souza (2015), o estudo exploratório de patentes com potencial de frugalidade 

(baixo custo de produção) permite a identificação de soluções regionais, utilizando tecnologias 

globais. Dessa forma, a presente experimentação permite a análise de diversas tecnologias com 

potencial de frugalidade e replicáveis no Brasil, o que corrobora com as contribuições do estudo 

de Ferraz et al. (2016), que reforçam a importância do Brasil buscar informações de tecnologias 
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e inovações em bases mundiais, como o Espacenet, a fim de encontrar soluções para problemas 

constantes na área da Saúde. 

Após a extração, organização e disponibilização das patentes relacionadas a tecnologias 

que auxiliem na prestação de serviços de saúde em ambientes de urgência e emergência, e a 

identificação de patentes com potencial de replicação com baixo custo, buscou-se equipamentos 

e dispositivos que atendessem a situações corriqueiras em unidades de urgência e emergência. 

Após a análise das patentes selecionadas no presente estudo, identificou-se que 4 delas 

apresentam patentes do tipo de “modelo de utilidade”, sendo todas registradas entre 2013 e 

2015. Ainda destaca-se que estas patentes não são protegidas no Brasil, possibilitando sua 

replicação para o cenário de saúde nacional. Também verificou-se, após a consulta à 

especialistas em engenharia clínica de grandes centros hospitalares, que os custos de produção 

das tecnologias presentes nas patentes selecionadas giravam entre R$ 60,00 a R$ 300,00, com 

exceção da produção do vaporizador rotativo que tinha um custo médio de R$ 2.500,00. Nos 

estudo de Zaions (2016), que também avaliou o custo de produção de tecnologias ligadas à 

saúde, especificamente patentes relacionadas à tuberculose pulmonar, concluiu-se que a 

reprodução da tecnologia selecionada girava em torno de R$ 28,00. Esta diferença de valor de 

reprodução entre a tecnologia apresentada por Zaions (2016) e as selecionadas no presente 

estudo, pode ser explicada pelo custo de manutenção de um paciente com tuberculose pulmonar 

que é de R$ 300,00 conforme a autora, e de um paciente internado em um bloco de média ou 

alta complexidade ambulatorial e hospitalar que, em média, por dia, custa R$ 6.150,00 

(Oliveira, Pinto, Vasconcelos, & Bastos, 2017). Desta forma, a reprodução das tecnologias 

apresentadas na presente experimentação mostra-se interessante, tendo em vista que todas elas 

apresentam-se como soluções para o atendimento a pacientes em quadros de urgência e 

emergência, reduzindo o tempo de leito e, consequentemente, os custos da internação, o que 

vem a otimizar os altos custos das unidades de urgência e emergência brasileiros, bem como de 

unidades/centros de terapia intensiva e serviços ambulatoriais. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONTRIBUIÇÕES PARA PRÁTICA  

Com a utilização do Patent2net, foram extraídas, organizadas e disponibilizadas 

patentes para auxílio no atendimento de urgência e emergência no Brasil, que podem ser 

replicadas para atender as demandas intermitentes de diversos centros médicos ambulatoriais e 

hospitalares. Por meio da ferramenta computacional, realizou-se a análise de diversas patentes, 

que estão armazenados em banco de dados com mais de 100 milhões de documentos, 

possibilitando sua seleção conforme filtros de busca como países dos inventores, tecnologias, 

classificação de patentes, entre outros quesitos de buscas.   

Portanto, na presente experimentação, o Patent2net possibilitou a extração de 

documentos patentários diretamente da Espacenet, permitindo que fossem selecionadas 

tecnologias que auxiliassem no atendimento de pacientes de centros de urgência e emergência. 

Neste estudo, foram identificadas 4 patentes relacionadas a temas diversos, como vapor 

aquecido para banho em pacientes acamados, mecanismos para higiene oral, protetores de 

proeminência óssea, drenagem gástrica com pressão negativa, que são do tipo “modelo de 

utilidade”, com potencial de frugalidade, além de serem replicáveis no Brasil. Ademais, foram 

avaliados os custos para fabricação de todas as tecnologias apresentadas nesta Dissertação.  

Este estudo contribuiu com a identificação de tecnologias que poderão auxiliar, 

sobremaneira, o aprimoramento do atendimento ambulatorial e hospitalar, possivelmente 

melhorando a recuperação dos pacientes internados, reduzindo os custos de atendimento dos 

centros de saúde, além de contribuir para as atividades do corpo médico / enfermagem-

assistencial. Ainda, contribuiu-se com a apresentação de uma ferramenta de fácil uso e acessível 

a todos que tiverem interesse na busca de patentes, sobre quaisquer assuntos desejados. 

Portanto, reforça-se que esta experimentação cumpre seu papel de responsabilidade social em 

pesquisa (Furtado, 2015; Soriano Álvarez, 2015), a partir do momento que agrega 

conhecimentos teóricos para a prática, possibilitando o acesso das informações estudadas para 

a comunidade científica, assim como para o público leigo.  

Dentre as limitações presentes neste estudo, destaca-se que, para a busca de patentes 

relacionadas ao atendimento de urgência e emergência em saúde, foi utilizada somente a base 

da Espacenet, que possui mais de 100 milhões de documentos de patentes. Embora seja a maior 

base de documentos patentários do mundo (Jürgens & Herrero-Solana, 2015), ainda não 

representa a totalidade de documentos de patentes, o que pode ter gerado algum silêncio no 

processo de análise do assunto central desta Dissertação. Outra limitação se refere ao fato de 

que os dados não se atualizam automaticamente, exigindo que o sistema seja novamente 

executado quando se desejar atualizar o banco de dados com as novas patentes disponibilizadas 
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pela Espacenet. Por fim, este estudo se limitou a realizar a análise com base nas tabelas 

dinâmicas apresentadas no capítulo 4, que, todavia, foram disponibilizadas em um documento 

estático, que é esta Dissertação. 

Como sugestão para estudos futuros, recomenda-se a utilização do Patent2net para a 

extração de tecnologias com potencial de frugalidade, replicáveis no Brasil, e que possam ser 

utilizadas não somente para minimizar a problemática envolvendo o setor de atendimento de 

urgência e emergência, mas também buscando soluções para as diferentes áreas do 

conhecimento, com destaque para a área da Saúde. Ademais, sugerem-se novos estudos 

bibliométricos e tecnométricos que complementem as contribuições desta Dissertação, 

envolvendo tecnologias de auxílio no atendimento de urgência e emergência no Brasil. 
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