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CARACTERIZAÇÃO DOS REGISTROS DE PATENTES BRASILEIRAS REFERENTES À PREVENÇÃO DE QUEDAS

O envelhecimento da população mundial trouxe mudanças significativas na estrutura socioeconômica do país. Em

virtude deste cenário, os hospitais apresentam gastos consideráveis no tratamento de fratura do quadril em idosos

decorrentes de queda(1). Diante de um panorama em que observamos uma preocupação com a segurança dos

idosos e a necessidade de conter custos dispendiosos na área da saúde torna-se necessário identificar as patentes

voltadas para adequações do ambiente físico assim como a criação e melhoramento de dispositivos para prevenção

de queda.
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A pesquisa resultou em 1605 registros de patentes, sendo 20 estabelecidos como corpo de análise. Destes, 17 (85%)

foram registrados entre 2011 e 2021 e 18 (90%) foram publicados neste mesmo período. A média entre a data do

depósito e publicação nacional das patentes foi de 823 dias, sendo o menor espaço de tempo de 190 e o maior,

2340 dias. De acordo com a Classificação Internacional de Patentes/ International Patents Classification (IPC), cujas

áreas tecnológicas são divididas nas classes de A a H, observamos 10 (50%) de registros classificados como A -

Human Necessities, 8 (40%) como G- Physics Instruments e 2 (10%) como H – Electricity. Em relação a nacionalidade

dos inventores, 14 (70%) eram brasileiros e 6 (30%) estrangeiros. De acordo com o tipo de depositante, 7 (35%) foi

realizado por empresas, 11 (55%) por particulares e 2 (10%) por universidades.
Analisar o perfil das patentes voltadas para prevenção de queda em idosos publicadas no Instituto Nacional da

Propriedade Industrial (INPI)(2).

Trata-se de uma pesquisa documental eletrônica, descritiva, retrospectiva e com abordagem quantitativa. Os

dados foram coletados do banco de registros de patentes do INPI através do recurso avançado com o objetivo de

localizar todos os pedidos protocolados no período de 2000 a 2021 utilizando-se a palavra-chave “queda”. O

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de Botucatu da UNESP pelo

parecer 4.841.423.

A análise demonstrou que houve no período estudado um pequeno número de registros de patentes destinados à 

prevenção de quedas em idosos, sendo que a maior parte foi efetuada a partir de 2011, com um período de tempo 

relativamente longo entre a data de registro e publicação. Essas informações corroboram para a necessidade de 

disseminar como efetuar este processo, além da agilidade entre a data de pedido e publicação e o estímulo para as 

universidades patentearem seus produtos advindos de pesquisas.
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