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INFORMAÇÃO PARA O USUÁRIO 
 
1. O guia da Classificação Internacional de Patentes, que explica o layout, o uso dos símbolos, os princípios, as regras e a aplicação da 

Classificação, aparece no volume 9 (que também contém a relação de todos os grupos principais), bem como no volume 10. 
 
2. Para facilidade do usuário, o texto da Classificação é apresentado de modo a fornecer indicação do tipo de alterações sofridas com 

relação às edições anteriores. 
 
3. As seguintes indicações são usadas na presente edição da Classificação: 
 

(a) O texto em itálico indica que, com relação à sexta edição é: 
(i) novo, ou 
(ii)  foi alterado (quanto ao texto ou à posição hierárquica) de modo que o escopo  (ver os parágrafos 43 a 48 do Guia da 

Classificação Internacional de Patentes), de um ou mais grupos foi afetado, ou  
(iii)  foi cancelado (ver o item (c) abaixo). 

 
Nos casos (i) ou (ii) acima, o verbete em itálico é seguido por um algarismo arábico entre colchetes (ver (b) abaixo). 
  
(b) Um algarismo arábico entre colchetes (por exemplo, [4] ou [7]), no final de um verbete, indica a edição da Classificação onde 

o verbete estava, em relação à edição precedente, ou   
 

(i) era novo, ou  
(ii)  foi alterado (quanto ao texto ou posição hierárquica) de modo que o escopo de um ou mais grupos foi afetado. 

 
Um ou o mesmo verbete pode ser seguido por dois ou mais algarismos arábicos entre colchetes (por exemplo [4, 7] ou [2, 4, 
6]), significa que em cada edição referida por estes algarismos, o verbete, com relação à edição precedente, sofreu uma das 
alterações mencionadas nos itens (i) ou (ii) acima. 
Os grupos cancelados não são seguidos do algarismo arábico seis entre colchetes e com relação às notas, somente a
totalmente novas, são seguidas dessa indicação no final, quer sejam numeradas ou não. 
Um verbete que existia desde a primeira edição da Classificação e que foi alterado apenas na sétima edição (quanto ao texto ou 
posição hierárquica), de modo que o escopo de um ou mais grupos foi afetado, é seguido por [1, 7]. 

 Uma nota que seja nova, em relação às edições anteriores é seguida por um algarismo arábico entre colchetes,  indicando a 
edição na qual foi acrescentada. 
Uma  nota que tenha sido significativamente alterada na sétima edição, em relação à sexta edição,  de modo que a classificação 
da matéria é afetada por esta alteração, é complementada com um algarismo arábico 7 entre colchetes, no final da nota.  
 

(c) Os símbolos dos grupos que foram cancelados, isto é, grupos existentes na sexta edição da Classificação, mas que não existem 
na sétima edição, são impressos com uma indicação, em itálico, para onde a referida matéria foi transferida ou é abrangida na 
sétima edição. 

 
Exemplos: 50/02 (abrangido por 43/06, 43/10) 
     57/32 (transferido para 57/05) 
     13/10 (transferido para 19/015, abrangido por 17/14) 
 
Os símbolos dos grupos que foram cancelados na sexta edição ou em edições anteriores, não aparecem na sétima 
edição. 
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SEÇÃO A - NECESSIDADES HUMANAS 
 
CONTEÚDO DA SEÇÃO 
(Referências e notas omitidas) 
 
Subseção: AGRICULTURA 
 

A 01 AGRICULTURA; SILVICULTURA; PECUÁRIA; 
CAÇA; CAPTURA EM ARMADILHAS; PESCA.......8 

A 01 B Trabalho do solo em agricultura ou silvicultura; Peças, 
detalhes ou acessórios de máquinas ou implementos 
agrícolas, em geral..............................................................8 

A 01 C Plantio; Semeadura; Fertilização......................................11 
A 01 D Colheita; Segadura ...........................................................12 
A 01 F Processamento do produto colhido; Prensas para feno ou 

palha; Dispositivos para armazenamento de produtos 
agrícolas ou hortícolas ......................................................18 

A 01 G Horticultura; Cultivo de legumes, flores, arroz, frutas, 
vinhas, lúpulos ou algas; Florestamento; Irrigação ..........20 

A 01 H  Plantas novas ou processos para obtê-las; Reprodução de 
plantas por meio de técnicas de cultura de tecidos...........22 

A 01 J Manufatura de laticínios...................................................22 
A 01 K Pecuária; Avicultura; Piscicultura; Apicultura; Pesca; 

Criação ou reprodução de animais, não incluídas em 
outro local; Novas criações de animais ............................23 

A 01 L Ferragem de animais ........................................................27 
A 01 M Aprisionamento ou captura de animais; Aparelhos para 

destruição de plantas ou animais nocivos.........................27 
A 01 N Conservação de corpos de seres humanos ou animais ou 

plantas ou partes dos mesmos; Biocidas, por ex., 
desinfetantes, pesticidas, herbicidas; Repelentes ou 
atrativos de pestes; Reguladores do crescimento de 
plantas...............................................................................29 

 
 
Subseção: PRODUTOS ALIMENTÍCIOS: TABACO 

 

A 21 COZEDURA AO FORNO; MASSAS 
COMESTÍVEIS ..............................................................35 

 
A 21 B Fornos de padaria; Máquinas ou equipamentos para 

cozedura ao forno .............................................................35 
A 21 C Máquinas ou equipamentos para fazer ou beneficiar 

massas; Manipulação de artigos cozidos feitos de massa 35 
A 21 D Tratamento, por ex., conservação, de farinhas ou massas, 

por ex., pela adição de substâncias; Cozimento; Produtos 
de padaria; Conservação dos mesmos ..............................36 

 

A 22 MATANÇA DE ANIMAIS; BENEFICIAMENTO 
DA CARNE; PROCESSAMENTO DE AVES 
DOMÉSTICAS OU PEIXES ........................................... 38 

 
A 22 B Abate................................................................................... 38 
A 22 C Processamento de carnes, aves domésticas ou peixes......... 38 
 
A 23 ALIMENTOS OU PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; 

SEU BENEFICIAMENTO, NÃO ABRANGIDO 
POR OUTRAS CLASSES ................................................ 40 

A 23 B Conservação, por ex., por meio de enlatamento, de 
carnes, peixes, ovos, frutas, legumes, vegetais, sementes 
comestíveis; Amadurecimento químico de frutas ou 
legumes; Produtos conservados, amadurecidos ou 
enlatados.............................................................................. 40 

A 23 C Produtos de laticínios, por ex., leite, manteiga, queijo; 
Substitutos do leite ou do queijo; Produção dos mesmos ... 41 

A 23 D Substitutos da manteiga; Óleos ou gorduras comestíveis, 
por ex., margarinas, manteigas, óleos para cozinhar .......... 43 

A 23 F Café; Chá; Seus substitutos; Manufatura, preparo ou 
infusão dos mesmos ............................................................ 44 

A 23 G Cacau; Chocolate; Confeitos; Sorvetes ............................... 44 
A 23 J Composições à base de proteínas para produtos 

alimentícios; Preparação de proteínas para produtos 
alimentícios; Composições de fosfatídeos para produtos 
alimentícios ......................................................................... 45 

A 23 K Forragem............................................................................. 46 
A 23 L Alimentos, produtos alimentícios ou bebidas não 

alcoólicas, não abrangidos pelas subclasses A 23 B a A 
23 J; Seu preparo ou tratamento, por ex., cozimento, 
modificação das qualidades nutritivas, tratamento físico; 
Conservação de alimentos ou produtos alimentícios, em 
geral..................................................................................... 47 

A 23 N Máquinas ou aparelhos para tratamento de frutas, 
legumes ou bulbos de flores colhidos, a granel, não 
incluídos em outro local; Descascamento de legumes ou 
frutas a granel; Aparelhos para o preparo de produtos 
alimentícios para animais .................................................... 50 

A 23 P Modelagem ou processamento de produtos alimentícios, 
não totalmente abrangidos por qualquer subclasse 
isolada ................................................................................. 51 

A 24 TABACO; CHARUTOS; CIGARROS; ARTIGOS 
PARA FUMANTES .......................................................... 52 

A 24 B Manufatura ou preparo de tabaco para fumar ou mascar; 
Tabaco; Rapé....................................................................... 52 

A 24 C M áquinas para confeccionar charutos ou cigarros.............. 53 
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A 24 D Charutos; Cigarros; Filtros para fumaça de tabaco; 
Bocais para charutos ou cigarros; Manufatura de filtros 
para fumaça de tabaco ou de bocais .................................54 

A 24 F Artigos para fumantes; Caixas de fósforos.......................54 
 

Subseção: ARTIGOS PARA USO PESSOAL OU DOMÉSTICO 
 

A 41 ARTIGOS DE USO PESSOAL.....................................57 
A 41 B Roupa de baixo; Roupa branca de criança; Lenços..........57 
A 41 C Coletes ..............................................................................58 
A 41 D Roupas externas; Trajes protetores; Acessórios...............58 
A 41 F Fechos para peças de vestuário; Suspensórios.................59 
A 41 G Flores artificiais; Perucas; Máscaras; Penas .....................60 
A 41 H Utensílios ou métodos, não incluídos em outro local, 

para confecção de roupas, por ex., para confecção de 
vestidos, para talhe de roupa............................................60 

 
 

A 42 CHAPÉUS .......................................................................62 
A 42 B Chapéus; Guarnições para a cabeça .................................62 
A 42 C Manufatura ou adorno de chapéus ou outras guarnições 

para a cabeça ....................................................................62 
 

A 43 CALÇADOS....................................................................63 
A 43 B Calçados ...........................................................................63 
A 43 C Fechos; Cordões; Acessórios............................................65 
A 43 D Máquinas; Ferramentas; Equipamentos; Métodos de 

fabricação .........................................................................66 
 
 

A 44  ARTIGOS DE ARMARINHO; BIJUTERIA ..............70 
A 44 B Botões, alfinetes, fivelas, fechos corrediços ou similares 70 
A 44 C Bijuteria; Pulseiras; Outros adornos pessoais; Moedas....71 
 

A 45 ARTIGOS PORTÁTEIS OU DE VIAGEM ................73 
A 45 B Bengalas; Guarda-chuvas, leques de senhora ou similares 73 
A 45 C Bolsas; Sacos ou cestas de viagem; Valises .....................74 
A 45 D Artigos para pentear ou barbear; Manicure ou outros 

tratamentos cosméticos.....................................................75 
A 45 F Equipamento para viagem ou acampamento....................79 
 

A 46 ESCOVAS .......................................................................... 80 
A 46 B Escovas ou pincéis .............................................................. 80 
A 46 D Manufatura de escovas........................................................ 80 
 

A 47 MÓVEIS; ARTIGOS OU APARELHOS 
DOMÉSTICOS; MOINHOS DE CAFÉ; MOINHOS 
DE ESPECIARIAS; ASPIRADORES EM GERAL ..... 82 

A 47 B Mesas; Escrivaninhas; Móveis de escritório; Armários; 
Gavetas; Detalhes gerais de móveis .................................... 82 

A 47 C Cadeiras; Sofás; Camas ....................................................... 86 
A 47 D Móveis especialmente adaptados para crianças .................. 90 
A 47 F Móveis, guarnições ou acessórios especiais para lojas, 

armazéns, bares, restaurantes ou similares; Guichês .......... 91 
A 47 G Equipamento para casa ou mesa ......................................... 92 
A 47 H Guarnições para janelas ou portas....................................... 95 
A 47 J Equipamento de cozinha; Moedores de café; Moedores 

de especiarias: Aparelhos para fazer bebidas; Acessórios 
para uso com aquecedores, fornos ou fogões ...................... 96 

A 47 K Equipamento sanitário não incluído em outro local; 
Acessórios para banheiros................................................. 100 

A 47 L Lavagem ou limpeza doméstica; Aspiradores em geral.... 102 

 

Subseção:   SAÚDE OU RECREAÇÃO 

 

A 61 CIÊNCIA MÉDICA  OU    VETERINÁRIA; 
HIGIENE......................................................................... 106 

A 61 B Diagnóstico; Cirurgia; Identificação ................................. 106 
A 61 C Odontologia; Higiene oral ou dental ................................. 111 
A 61 D Instrumentos, aparelhos, ferramentas ou métodos de 

veterinária.......................................................................... 113 
A 61 F Prótese; Aparelhos ortopédicos ou de enfermagem; 

Dispositivos anticoncepcionais; Fomentação; Tratamento 
ou proteção dos olhos ou ouvidos; Bandagens, curativos 
ou almofadas absorventes; Estojos de primeiros 

  socorros............................................................................ 114 
A 61 G Transporte ou acomodação de pacientes; Mesas ou 

cadeiras cirúrgicas; Cadeiras de dentista; Dispositivos 
funerários .......................................................................... 118 

A 61 H Aparelhos de fisioterapia, por ex., dispositivos para 
localizar ou estimular os pontos de reflexibilidade do 
corpo; Respiração artificial; Massagens; Banhos ou 
dispositivos de limpeza para usos especiais ou partes 
específicas do corpo.......................................................... 120 

A 61 J Recipientes especialmente adaptados para finalidades 
médicas ou farmacêuticas; Dispositivos ou métodos 
especialmente adaptados para converter os produtos 
farmacêuticos em formas físicas especiais ou de 
ministração; Dispositivos para ministrar alimentos ou 
medicamentos por via oral; Chupetas; Escarradeiras ...... 121 

A 61 K Preparações para finalidades médicas, odontológicas ou 
higiênicas .......................................................................... 122 

 



 

Int.Cl.7 (7ª Edição, 1999) Vol. 1, Seção A 7 

A 61 L Métodos ou aparelhos para esterilizar materiais ou 
objetos em geral; Desinfecção, esterilização ou 
desodorização do ar; Aspectos químicos de ataduras, 
curativos, almofadas absorventes ou artigos cirúrgicos; 
Materiais para ataduras, curativos, almofadas 
absorventes ou artigos cirúrgicos ...................................135 

A 61 M Dispositivos para introduzir matérias no corpo ou 
depositá-las sobre o mesmo; Dispositivos para fazer 
circular matérias no corpo ou para as retirar; 
Dispositivos para produz ir ou pôr fim ao sono ou à 
letargia ............................................................................139 

A 61 N Eletroterapia; Magnetoterapia; Terapia por radiação; 
terapia por ultra-som ......................................................142 

A 61 P Atividade terapêutica de compostos químicos ou de 
preparações medicinais...................................................143 

 

A 62 SALVAMENTO; COMBATE AO FOGO.................146 
A 62 B Dispositivos, aparelhos ou métodos de salvamento.......146 
A 62 C Combate ao fogo ............................................................147 
A 62 D Meios químicos para extinção de incêndios ou para 

combate de agentes químicos nocivos ou para proteção 
contra os mesmos; Produtos químicos usados em 
aparelhos respiratórios....................................................149 

A 63  ESPORTES; JOGOS; DIVERSÕES ......................... 151 

A 63 B Aparelhos para exercícios físicos, ginástica, natação, 
 escalada ou esgrima; Jogos de bola; Equipamento 
 para exercícios................................................................ 151 
A 63 C Patins; Esquis; Patins de rodas; Quadras; Pistas de 

patinação ........................................................................ 154 
A 63 D Canchas de boliche; Jogos de boliche; Bocha; 
 Bagatelle (tipo de jogo de bilhar); Bilhares ................... 156 
A 63 F Jogos de cartas, mesa ou roleta; Jogos para dentro de 

casa utilizando pequenas peças móveis para jogo;  
 Jogos diversos ................................................................ 157 
A 63 G Carrosséis; Balanços; Cavalinhos de balanço;  
 Escorregadouros; Montanhas-russa; Dispositivos 
 similares para diversão pública ...................................... 158 
A 63 H Brinquedos, por ex., piões, bonecas, arcos, blocos de 

construção ...................................................................... 160 
A 63 J Dispositivos para teatros, circos ou similares;  
 Acessórios de prestidigitação ou similares .................... 163 
A 63 K Corridas; Esportes eqüestres; Equipamentos ou 
 acessórios para os mesmos............................................. 163 
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AGRICULTURA 
 
A 01 AGRICULTURA; SILVICULTURA; PECUÁRIA; CAÇA; CAPTURA EM ARMADILHAS; PESCA 
 
A 01 B TRABALHO DO SOLO EM AGRICULTURA OU SILVICULTURA; PEÇAS, DETALHES OU ACESSÓRIOS DE 

MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, EM GERAL (escavação ou cobertura de sulcos ou covas para semeadura, 
plantio ou adubagem A 01 C 5/00; trabalho do solo para finalidades de engenharia E 01, E 02, E 21) 

 
Índice da Subclasse 
 
IMPLEMENTOS MANUAIS..........................................................1/00 
ARADOS 

Construções gerais .............................................3/00, 5/00, 9/00 
11/00 

Adaptações especiais ..............................................13/00, 17/00 
Detalhes .............................................................................15/00 

GRADES 
Construções gerais ..................................................19/00, 21/00 
Aplicações especiais ..........................................................25/00 
Detalhes .............................................................................23/00 

 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 
UTILIZÁVEIS TANTO COMO 
ARADOS OU COMO GRADES, 
ETC..................................................................................... 7/00 
OUTRAS MÁQUINAS.......................................27/00 a 45/00, 

49/00, 77/00 
ELEMENTOS OU PEÇAS DE 
MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS.....................59/00 a 71/00 
TRANSPORTE EM AGRICULTURA ...... 51/00, 73/00, 75/00 
MÉTODOS ESPECIAIS PARA 
TRABALHAR O SOLO........................................ 47/00, 79/00 

 

 
1/00 Implementos manuais (aparadores de bordaduras para 

gramados A 01 G 3/06) 
1/02 . Enxadas; Pás 
1/04 . . com dentes 
1/06 . Ancinhos; Cultivadores manuais 
1/08 . . com uma única lâmina 
1/10 . . com duas ou mais lâminas 
1/12 . . com lâminas providas de dentes 
1/14 . . com dentes somente 
1/16 . Implementos para desenraizar ervas daninhas 
1/18 . . Implementos em forma de pinças 
1/20 . Combinações de espécies diferentes de implementos 

manuais 
1/22 . Fixação de lâminas ou similares a cabos; (cabos para 

implementos ou suas fixações em geral B 25 G); Lâminas 
intercambiáveis ou ajustáveis 

1/24 . para tratamento de prados ou gramados [2] 
 
Arados 

3/00 Arados com relhas fixas 
3/02 . Arados de tração humana 
3/04 . Arados de tração animal 
3/06 . . sem possibilidade de alternação, isto é, sem a 

capacidade de fazer um sulco adjacente no trajeto de 
retorno 

3/08 . . . Arados oscilantes 
3/10 . . . Arados com barra armada; Arados de roda única 
3/12 . . . Arados com barra de duas rodas 
3/14 . . . Arados com armação 
3/16 . . Arados com alternação, isto é, capazes de fazerem um 

sulco adjacente no trajeto de retorno 
3/18 . . . Arados reversíveis 
3/20 . . . Arados oscilantes 
3/22 . . . com unidades de arados em paralelo, para uso 

alternado 

3/24 . Arados com tração a trator (3/04 tem prioridade) 
3/26 . . sem possibilidade de alternação 
3/28 . . Arados com alternação 
3/30 . . . Arados reversíveis 
3/32 . . . Arados oscilantes 
3/34 . . . com unidades de arados em paralelo, para uso 

alternado 
3/36 . Arados montados em tratores 
3/38 . . sem possibilidade de alternação 
3/40 . . Arados com alternação 
3/42 . . . Arados reversíveis 
3/421 . . . . com uma armação de cabeçote fixo feita em 

uma só peça [2] 
3/426 . . . . com uma armação de cabeçote fixo feita de 

duas ou mais peças [2] 
3/44 . . . com unidades de arados em paralelo para uso 

alternado 
3/46 . Arados suportados parcialmente pelo trator e parcialmente 

pelas próprias rodas 
3/50 . Arados autopropulsionados 
3/52 . . com três ou mais rodas ou esteiras sem-fim 
3/54 . . . sem possibilidade de alternação 
3/56 . . . Arados com alternação 
3/58 . . Arados com duas rodas 
3/60 . . Arados com alternação 
3/62 . . . . Arados oscilantes 
3/64 . Arados com comando a cabo; Dispositivos de indicação ou 

de sinalização para os  sistemas de arados com comando a 
cabo 

3/66 . . com aparelho de enrolamento acionado por motor 
montado no arado 

3/68 . . Sistemas de cabo com um ou dois motores 
3/70 . . . Sistemas com um motor para trabalhar em rampas 
3/72 . . Meios de ancoragem dos cabos 
3/74 . Emprego de força elétrica para a propulsão de arados 

(coletores de corrente elétrica B 60 L 5/00) 
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5/00 Arados com implementos rotativos não acionados, por ex., 
discos (com implementos rotativos acionados 9/00) 

5/02 . de tração animal 
5/04 . de tração por tratores 
5/06 . . sem possibilidade de alternação 
5/08 . . Arados com alternação 
5/10 . montados ou parcialmente montados em tratores 
5/12 . . sem possibilidade de alternação 
5/14 . . Arados com alternação 
5/16 . Arados autopropulsionados de discos ou semelhantes 

7/00 Implementos agrícolas de arar a terra em forma de disco e 
empregados, quer como arados, quer como grades (arado 
gradeador) ou similares 

9/00 Arados com implementos rotativos acionados (máquinas de 
amanho com implementos rotativos acionados 33/00) 

11/00 Arados com implementos oscilantes, de escavação ou 
perfuração 

13/00 Arados ou máquinas semelhantes para fins especiais (para 
drenagem E 02 B 11/02) 

13/02 . para fazer ou trabalhar em amontoas, por ex., com aivecas 
dispostas simetricamente 

13/04 . para trabalhar em vinhedos, pomares ou semelhantes 
13/06 . . Dispositivos para evitar danos às vinhas ou similares 
13/08 . para trabalhar o subsolo 
13/10 . . Implementos especiais para levantamento de camadas 

do subsolo 
13/12 . . . Meios para distribuir as camadas na superfície 
13/14 . para trabalhar o solo em duas ou mais camadas 
13/16 . Máquinas para combater a erosão, por ex., escavadores de 

bacias, represadores de sulcos 

15/00 Elementos, implementos ou partes de arados 
15/02 . Lâminas de arados; Fixação das lâminas 
15/04 . . Relhas 
15/06 . . . Relhas intercambiáveis ou ajustáveis 
15/08 . . Aivecas 
15/10 . . . Aivecas intercambiáveis ou ajustáveis 
15/12 . Árvores dos arados; Rabiças (cabos para ferramentas ou 

sua fixação em geral B 25 G) 
15/14 . Armações (meios ou disposições para facilitar o transporte 

73/00) [4] 
15/16 . Discos (rolamentos para os mesmos 71/04); Raspadores, 

para a limpeza dos discos; Acessórios para afiação (afiação 
em geral  B 24) 

15/18 . Facões da relha 
15/20 . Meios especiais de ajustagem para implementos de arados 

puxados ou montados em tratores trabalhando em encostas 
ou declives 

17/00 Arados com dispositivos adicionais especiais, por ex., meios 
para colocar fertilizantes sob a terra, destorroadores (49/00 
tem prioridade; arados para trabalhar o subsolo 13/08) [2] 

 
Grades 

19/00 Grades com implementos não rotativos 
19/02 . com implementos presos de forma rígida ou elástica a uma 

barra de implementos 
19/04 . . com duas ou mais barras de implementos 

19/06 . . com implementos ou barras de implementos, 
movimentados de um lado para o outro por meios 
mecânicos 

19/08 . com rede de ligações que suportam implementos em forma 
de dentes 

19/10 . Aparelho para levantamento ou limpeza 
 

21/00 Grades com implementos rotativos não acionados 
(máquinas de amanho com implementos rotativos acionados 
33/00) 

21/02 . com implementos em forma de dentes 
21/04 . . em eixos com disposição horizontal 
21/06 . . em eixos com disposição vertical 
21/08 . com implementos em forma de discos 
 
23/00 Elementos, implementos ou partes de grades 
23/02 . Dentes; Fixação dos dentes 
23/04 . Armações (meios ou disposições para facilitar o transporte 

73/00); Dispositivos de arrasto [4] 
23/06 . Discos (15/16 tem prioridade; mancais para os mesmos 

71/04); Raspadores para a limpeza dos discos; Acessórios 
de afiação (afiação em geral B 24) [2] 

25/00 Grades com dispositivos adicionais especiais, por ex., meios 
para distribuir fertilizantes; Grades para fins especiais 
(39/00 tem prioridade) 

 
Outras máquinas para o trabalho do solo 

27/00 Destorroadores 

29/00 Rolos 
29/02 . com superfície lisa 
29/04 . com superfície não lisa formada de anéis montados ou 

discos capazes de serem girados ou com projeções ou 
nervuras no corpo do rolete; Compressores de solo 

29/06 . com dispositivos adicionais especiais 

31/00 Grades triangulares de arrasto 

33/00 Máquinas de amanho da terra com implementos rotativos 
acionados 

33/02 . com implementos em eixo horizontal em direção 
transversal ao curso 

33/04 . com implementos em eixo horizontal paralelo à direção do 
curso 

33/06 . com implementos em eixo vertical ou com inclinação 
acentuada 

33/08 . Implementos; Detalhes, por ex., adaptação de transmissões 
ou conjuntos de engrenagens 

33/10 . . Características estruturais ou funcionais dos 
implementos 

33/12 . . Disposição dos implementos; Proteção dos 
implementos 

33/14 . . Fixação dos implementos ao eixo rotativo, por ex., 
implementos de fixação elástica 

33/16 . com dispositivos adicionais especiais (49/00 tem 
prioridade; para semear ou adubar 49/06) [2] 

35/00 Outras máquinas para o preparo do solo (os grupos 37/00, 
39/00, 77/00 têm prioridade) 

35/02 . com implementos não rotativos 
35/04 . . com tração animal ou por trator 
35/06 . . . com implementos providos de molas 
35/08 . . . com implementos fixos 
35/10 . . montadas em tratores 
35/12 . . . com implementos providos de molas 
35/14 . . . com implementos fixos 
35/16 . com implementos rotativos ou circulantes não 

propulsionados 
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35/18 . com implementos tanto rotativos como não rotativos 
35/20 . Implementos; Detalhes 
35/22 . . Implementos não rotativos; Montagem de implementos 

não rotativos 
35/24 . . . Implementos providos de molas 
35/26 . . . Implementos fixos 
35/28 . . Implementos rotativos; Montagem de implementos 

rotativos 
35/30 . . Carrinhos transportadores (23/04 tem prioridade) [2] 
35/32 . com dispositivos adicionais especiais 

37/00 Dispositivos para afofar a terra comprimida por rodas ou 
similares 

39/00 Outras máquinas especialmente adaptadas para cultivar a 
terra em que haja culturas em crescimento 

39/02 . com implementos não rotativos 
39/04 . . com tração animal ou por trator 
39/06 . . Máquinas com autopropulsão 
39/08 . com implementos rotativos 
39/10 . com implementos oscilantes 
39/12 . para fins especiais 
39/14 . . para trabalhos de amontoas 
39/16 . . para trabalhos em vinhedos, pomares ou semelhantes 
39/18 . . para capinar 
39/19 . . . Máquinas para capinar com tirantes, isto é, 

capinador com tirantes rotativos propulsionados 
abaixo da superfície do solo 

39/20 . Implementos; Detalhes 
39/22 . . Implementos; Montagem dos implementos 
39/24 . . Carrinhos transportadores (23/04 tem prioridade) [2] 
39/26 . . Dispositivos para proteger plantas 
39/28 . com dispositivos adicionais especiais (49/00 tem 

prioridade) [2] 

41/00 Máquinas de desbastar 
41/02 . com implementos oscilantes 
41/04 . com implementos rotativos 
41/06 . com controle elétrico, por ex., fotoelétrico, das operações 

de desbaste 

43/00 Coletores para remoções de pedras, níveis indesejáveis ou 
similares, por ex., ancinhos puxados por tratores (para a 
colheita de raízes e tubérculos A 01 D) [4] 

45/00 Máquinas para a conservação de prados ou gramados 
45/02 . para aeração 
45/04 . para cortar grama ou turfas 

47/00 Preparo do solo com potencial elétrico aplicado entre os 
implementos e o solo 

49/00 Máquinas combinadas (dispositivos auxiliares fixos a 
máquinas de tipo diferente, por ex., grades fixas a arados, ver 
os grupos apropriados para as máquinas) 

49/02 . com dois ou mais implementos de amanho da terra de tipo 
diferente 

49/04 . Combinação de implementos de amanho de terra com 
implementos não destinados ao amanho, por ex., 
implementos de plantio (colhedeiras combinadas com 
implementos de amanho da terra A 01 D 43/12) 

49/06 . . para semear ou fertilizar 
 
Peças, detalhes ou acessórios de máquinas ou implementos 
agrícolas em geral  (construções de assento A 47 C; rodas B 60 B; 
abrigos para motoristas B 60 J; assentos especialmente adaptados para 
veículos B 60 N 2/00; raspadeiras de rodas B 60 S 1/68) [3] 

51/00 Carrinhos transportadores especialmente adaptados para 
serem neles montados diversos tipos de implementos ou 
aparelhos (aspectos dos veículos em geral, ver subclasse 
apropriada da classe B 60 ou B 62) 

51/02 . propulsionados por um motor 
51/04 . de tração animal ou por trator 

59/00 Dispositivos especialmente adaptados para engate entre 
animais ou tratores e máquinas ou implementos agrícolas 
(63/00 tem prioridade; engates de veículos em geral B 60 D; 
conjuntos de tração para veículos de tração animal em geral B 
62 C 5/00) [3] 

59/02 . para máquinas de tração animal 
59/04 . para máquinas puxadas ou empurradas por um trator 
59/041 . . prevenção ou redução do jogo lateral de implementos 

(prevenção de sobrecarga 61/00) [2] 
59/042 . . com meios de tração dispostos na parte traseira do 

trator 
59/043 . . . com apoio em três pontos, por ex., por engate de 

livramento rápido (59/06 tem prioridade) 
59/044 . . com meios de tração dispostos na parte central do 

trator 
59/046 . . com meios para puxar ou empurrar, dispostos na parte 

lateral do trator 
59/048 . . com meios para puxar ou empurrar, dispostos na parte 

dianteira do trator 
59/06 . para máquinas montadas em tratores 

61/00 Dispositivos para ou peças de máquinas ou implementos 
agrícolas para prevenir sobrecarga (prevenção de 
sobrecarga em engates de veículos em geral B 60 D; prevenção 
de sobrecargas em acoplamentos per se  F 16 D) [3] 

61/02 . dos dispositivos de acoplamento entre o trator e a máquina 
61/04 . da conexão entre os implementos e a barra suportadora ou 

a armação 

63/00 Dispositivos ou disposições de levantamento ou 
ajustamento para máquinas ou implementos agrícolas 
(mecanismo de levantamento para o braço cortante de uma 
máquina de ceifar A 01 D 34/24; dispositivos de ajustamento 
para o braço cortante de uma máquina de ceifar A 01 D 34/28, 
características de construção dos dispositivos de levantamento 
per se  B 66 F) [3] 

63/02 . para implementos montados em tratores  
63/04 . . Dispositivos manuais; Dispositivos manuais com 

acumuladores mecânicos, por ex., molas 
63/06 . . operados mecanicamente pelo motor do trator 
63/08 . . operados pelo movimento do trator 
63/10 . . operados por meios hidráulicos ou pneumáticos 
63/102 . . . caracterizados pela localização da montagem no 

trator, por ex., na parte traseira 
63/104 . . . . na parte central, isto é, entre as rodas dianteiras 

e traseiras 
63/106 . . . . lateralmente 
63/108 . . . . na parte dianteira 
63/11 . . . para controlar a distribuição do peso entre os 

implementos e as rodas do trator [2] 
63/111 . . . reguladores da profundidade do trabalho dos 

implementos 
63/112 . . . . para controlar a carga de arrasto, isto é, a força 

de tração [2] 
63/114 . . . . para obter uma profundidade de trabalho 

constante [2] 
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63/118 . . . Montagem de implementos em acoplamentos da 
suspensão automática (59/043 tem prioridade; 
prevenção ou redução do jogo lateral de 
implementos 59/041; prevenção de sobrecarga 
61/00) [2] 

63/12 . . operados por um motor elétrico 
63/14 . para implementos de tração animal ou por tratores 
63/16 . . com rodas ajustáveis em relação à armação  
63/18 . . . com embreagem entre o eixo tipo Z e a roda 
63/20 . . . com engrenagem e cremalheira 
63/22 . . . operados por meios hidráulicos ou pneumáticos 
63/24 . . Ferramentas ou suportes de ferramentas ajustáveis em 

relação à armação 
63/26 . . . por força humana 
63/28 . . . operados por máquina ou implemento 
63/30 . . . operados por força motora através de uma 

transmissão mecânica 
63/32 . . . operados por meios hidráulicos ou pneumáticos 

67/00 Dispositivos para controlar o motor do trator pela 
resistência dos implementos (prevenção de sobrecarga 61/00) 

 
69/00 Direção de máquinas ou implementos agrícolas;  Direção 

de máquinas ou implementos agrícolas sobre uma trilha 
desejada [3] 

69/02 . Dispositivos para marcar amontoas ou similares; Arames 
de controle de fileiras; Acessórios para os mesmos 

69/04 . Adaptações especiais para direção automática de tratores, 
por ex., sistema elétrico para aradura em curva de nível 

69/06 . Direção lateral de máquinas por um operador adicional 
69/08 . Direção lateral de máquinas, proveniente do movimento 

lateral do trator 

71/00 Estrutura ou disposição de mecanismos de fixação ou 
ajustagem de mecanismos, da transmissão de máquinas ou 
implementos ou da tomada de força; Meios para proteção 
de peças contra poeira ou similares; Adaptação de 
elementos mecânicos a ou para fins agrícolas 

71/02 . Mecanismos de regulagem ou ajustagem 

71/04 . Rolamentos de peças rotativas, por ex., para discos de 
trabalho do solo (rolamentos em geral F 16 C) 

71/06 . Adaptações especiais de meios de acoplamento entre o 
eixo da tomada de força e o eixo da transmissão para o 
implemento ou máquina (acoplamentos em geral F 16 D) 

71/08 . Meios para proteger contra poeira ou similares ou para 
limpar implementos agrícolas (15/16, 19/10 e 23/06 têm 
prioridade; proteção de implementos rotativos acionados 
para o amanho da terra 33/12; proteção de peças rotativas 
em geral F 16 P 1/00) [2] 

 
73/00 Meios ou disposições para facilitar o transporte de 

máquinas ou implementos agrícolas, por ex., armações 
dobráveis para reduzir a largura de lado a lado 
(dispositivos de levantamento para implementos de trabalho no 
solo 63/00; veículos adaptados para o transporte de carga ou 
para transportar, suportar ou conter cargas ou objetos especiais 
B 60 P; veículos motorizados, reboques B 62 D) [4] 

73/02 . Armações dobráveis [4] 
73/04 . . dobráveis em torno de um eixo horizontal [4] 
73/06 . . dobráveis em torno de um eixo vertical [4] 

75/00 Transportadores para pessoas durante seu trabalho no 
campo, por ex., ao desbastar beterrabas 

 

77/00 Máquinas para revolver e preparar o solo (biocidas, 
repelentes ou atraentes de insetos, reguladores do crescimento 
de plantas A 01 N 25/00 a 65/00; fertilizantes C 05; matérias 
para condicionamento do solo ou estabilização do solo C 09 K 
17/00) 

79/00 Métodos para preparar o solo (que exijam principalmente o 
emprego de máquinas especiais, ver  os grupos apropriados a 
essas máquinas) 

79/02 . combinados com outros processamentos agrícolas, por ex., 
adubagem, plantio. 

 

A 01 C PLANTIO; SEMEADURA; FERTILIZAÇÃO (combinados com o trabalho do solo em geral A 01 B 49/04; peças, detalhes ou 
acessórios de máquinas agrícolas ou implementos em geral A 01 B 51/00 a 75/00) 

 
Índice da Subclasse 
 
ADUBAGEM  

Métodos....................................................................3/00, 21/00 
Aparelhos......................................................3/00, 15/00, 17/00, 

19/00, 23/00 
TRABALHO ANTERIOR À SEMEADURA  
OU AO PLANTIO...........................................................................1/00 

 
PLANTIO .................................................................. 9/00, 11/00, 13/00 
SEMEADURA.......................................................... 7/00, 17/00, 19/00 
APARELHOS COMUNS................................................................ 5/00 
 

 

 
1/00 Aparelhos ou métodos de seu uso, para experimentar ou 

beneficiar sementes, raízes ou similares antes de semear ou 
plantar (produtos químicos para esse fim A 01 N 25/00 a 
65/00) 

1/02 . Aparelhos de germinação; Determinação da capacidade 
germinativa de sementes ou similares (germinação para o 
preparo do malte C 12 C 1/027) 

1/04 . Disposição de sementes em transportadores, por ex., em 
fitas, em cordões 

1/06 . Revestimento ou cobertura de semente 
1/08 . Imunização de sementes 
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3/00 Tratamento de adubos; Adubagem (forcados para estrume A 
01 D 9/00; fertilizantes orgânicos obtidos de detritos ou 
refugos C 05 F) 

3/02 . Locais de armazenamento para adubo, por ex., cisternas 
para adubo líquido; Instalações para a fermentação do 
adubo (estruturas de esgotos E 03 F 5/00; silos, 
reservatórios 
E 04 H 7/22) 

3/04 . Carregadores de adubo (carregadores em geral B 65 G) 
3/06 . Distribuidores de adubo, por ex., distribuidores de estrume 
3/08 . . para adubos já espalhados pelo solo [2] 

5/00 Escavações ou cobertura de sulcos ou covas para 
semeadura, plantio ou adubagem 

5/02 . Implementos manuais para fazer covas para semeadura, 
plantio ou adubagem (dispositivos para transplantes de 
árvores A 01 G 23/02) 

5/04 . Máquinas para fazer ou cobrir covas para semeadura ou 
plantio 

5/06 . Máquinas para fazer ou cobrir regos ou sulcos para semear 
ou plantar (arados para fazer amontoas A 01 B 13/02) 

5/08 . Máquinas para adubagem e semeadura ou para adubagem e 
plantio 

 
7/00 Semeadura (disposições para acionamento das peças de 

trabalho 19/00) 
7/02 . Implementos manuais para semeadura 
7/04 . Semeadoras para grãos isolados de cereais, com ou sem 

dispositivos de sucção 
7/06 . Semeadoras combinadas com aparelhos de adubagem 

(combinações com implementos de amanho da terra A 01 
B 49/04) 

7/08 . Semeadoras a lanço; Semeadoras que depositam sementes 
em fileiras 

7/10 . . Dispositivos para a ajustagem das caixas de sementes 
7/12 . . Semeadoras com rodas alimentadoras 
7/14 . . . Semeadoras com rodas providas de colheres ou 

alcatruzes 
7/16 . . Semeadoras com outros dispositivos de distribuição, 

por ex., escovas, discos, parafusos, corrediças (com 
correntes sem fim 15/18) 

7/18 . Máquinas para depositar quantidades de sementes de 
espaço em espaço 

7/20 . Peças para semeadoras para conduzir e depositar sementes 

9/00 Plantadeiras de batata (combinações com implementos de 
amanho da terra A 01 B 49/04) 

9/02 . com correias transportadoras 
9/04 . com rodas de alcatruzes 
9/06 . com dispositivos de perfurar ou agarrar 
9/08 . com outros dispositivos de distribuição, por ex., abas, 

parafusos, placas com rotação horizontal 

11/00 Máquinas para transplantar (transportadores para pessoas A 
01 B 75/00; dispositivos de transplante para árvores A 01 G 
23/02) 

11/02 . para mudas 
11/04 . para assentamento mais profundo ou para transplante de 

plantas 

13/00 Máquinas ou aparelhos para consolidar o solo em torno de 
plantas 

 
15/00 Distribuidores de fertilizantes (7/06 tem prioridade; com 

rodas centrífugas 17/00; disposições para acionamento das 
peças de trabalho 19/00; espalhadores de areia, cascalho ou sal 
para estradas E 01 C 19/20) [2] 

15/02 . para uso manual 
15/04 . com ventoinhas 
15/06 . com rasgos de distribuição 
15/08 . . com empurradores ou agitadores nos rasgos 
15/10 . . . com empurradores alternados 
15/12 . com peças removíveis do receptáculo 
15/14 . com meios para retirar o adubo por suspensão 
15/16 . com meios para expelir o adubo, por ex., por meio de um 

rolete 
15/18 . com corrente sem fim 

17/00 Adubadoras ou semeadoras com rodas centrífugas 
(espalhadores de areia, cascalho ou sal E 01 C 19/20; máquinas 
de lançamento mecânico para artigos ou materiais sólidos a 
granel, em geral B 65 G 31/00) [3] 

19/00 Disposições para acionamento das peças de trabalho de 
adubadoras ou semeadoras [4] 

19/02 . por um motor [4] 
19/04 . por uma roda ajustada ao solo [4] 

21/00 Métodos de fertilização (fertilizantes C 05; matérias para 
condicionamento do solo ou para estabilização do solo C 09 K 
17/00) 

23/00 Dispositivos de distribuição especialmente adaptados para 
adubos líquidos ou outros líquidos de adubagem, inclusive 
amônia, por ex., tanques de transporte, carros de aspersão 
(irrigação de campos em geral A 01 G 25/00; pulverização ou 
aplicação de líquidos ou de outros materiais fluentes em  
geral B 05) 

23/02 . Disposições especiais para aplicar o líquido diretamente 
dentro do solo 

23/04 . Distribuição sob pressão; Distribuição de lama; Adaptação 
de sistemas de irrigação para líquidos de adubagem 

 

A 01 D COLHEITA; SEGADURA 
 

Notas 

(1) Esta Subclasse abrange a fragmentação ou pulverização de restolho, por exemplo, para fins de produção de palha, mas não abrange 
outra ação de destruição mecânica de vegetação indesejada, que é coberta pelo grupo A 01 M 21/02. [7] 

(2) Nesta subclasse, nos grupos 34/00, 42/00, 43/00, 57/00, 67/00, 69/00, e 75/00 é aconselhável  acrescentar os códigos de indexação dos 
grupos 101:00 ou 103:00.Os códigos de indexação devem ser não-ligados. [7] 

(3) Nesta subclasse, nos grupos 42/00 a 45/00 é aconselhável acrescentar códigos de indexação do grupo 151/00. Os códigos de indexação 
devem ser não-ligados. [7] 
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Índice da Subclasse 
IMPLEMENTOS MANUAIS 

Implementos de corte, ancinhos, 
forcados, outros.................................................1/00, 7/00, 9/00 

11/00 
Acessórios ..................................................................3/00, 5/00 

MÁQUINAS PARA COLHEITA DE RAÍZES 
E TUBÉRCULOS 

Cavadeiras ........................................................... 13/00 a 19/00, 
 27/00 
Segas .......................................................................23/00, 27/00 
Para produtos específicos ...........................13/00, 21/00, 25/00, 
 29/00 
Outras máquinas ................................................................31/00 
Acessórios .........................................................................33/00 

COLHEITA DE CEREAIS OU CAPINS 
Colhedeiras .................................................34/00, 37/00, 41/00, 

43/00, 49/00, 50/00 

Atadeiras ................................................................ 37/00, 39/00 
Outras máquinas ou implementos.......................... 47/00, 49/00 
Para produtos específicos....................................... 44/00, 45/00 
Peças......................................................................55/00 a 73/00 
Acessórios.............................................................. 75/00, 85/00 

MÁQUINAS PARA REVOLVER FENO ........................76/00 a 84/00 
COLHEITA DE OUTRAS CULTURAS 

Plantas subaquáticas.......................................................... 44/00 
Culturas verticais............................................................... 45/00 
Colheita ou agrupamento de frutas, 
hortaliças, etc. ........................................................ 46/00, 51/00 

AGRUPAMENTO, CARREGAMENTO, 
TRANSPORTE.......................................................51/00, 85/00 a 90/00 
MÉTODOS GERAIS..................................................................... 91/00 
 
 

 

 
Implementos manuais (dispositivos para coleta de maças ou frutos 
similares 46/24; ferramentas não especialmente adaptadas à colheita A 
01 B 1/00) 

1/00 Implementos manuais de corte para colheitas (meios para 
aparar cercas vivas A 01 G 3/04) [4] 

1/02 . Segadeiras manuais 
1/04 . Foices 
1/06 . Facas 
1/08 . Meios para adaptação de lâminas 
1/10 . . com fixação por meio de alavancas excêntricas 
1/12 . . com lâminas ajustáveis de diversas maneiras 
1/14 . Cabos; Acessórios, por ex., cestas para segadeiras 

manuais, dispositivos de segurança 

3/00 Dispositivos não abrasivos para afiar segadeiras, foices ou 
similares (dispositivos abrasivos de afiar ou similares 
B 24 D 15/06) 

3/02 . com ferramentas de percussão 
3/04 . com mandíbulas de compressão 
3/06 . com roletes ou discos de compressão 
3/08 . Detalhes, por ex., bigornas para foices, guias para foices 

5/00 Recipientes para pedras de afiar para emprego durante a 
colheita (implementos de amolar B 24 D 15/00) 

7/00 Ancinhos (amontoadores de feno, acondicionadores para 
produtos agrícolas 76/00 a 84/00) 

7/02 . com dentes rigidamente ligados à barra do ancinho 
7/04 . com a barra do ancinho ajustável 
7/06 . com dentes modelados ou ligados de modo especial 
7/08 . com dentes cambiáveis 
7/10 . combinados com separadores, apanhadores ou similares 

9/00 Forcados 
9/02 . com dentes ligados de forma fixa ao cabo 
9/04 . com dentes cambiáveis 
9/06 . combinados com separadores, apanhadores ou similares 

11/00 Outros implementos manuais 
11/02 . para suspensão ou colheita de beterrabas, batatas ou outras 

safras de tubérculos 
11/04 . para manipulação de colheitas de tubérculos, por ex., pás, 

pás em forma de forcados 
11/06 . Implementos combinados, por ex., forcados e ancinho 
 
 
Máquinas para colheita de tubérculos 

13/00 Cavadeiras, por ex., arados arrancadores de batatas 

15/00 Máquinas de cavar com grades de peneirar mas sem 
mecanismos transportadores 

15/02 . com grades fixas 
15/04 . com grades móveis ou vibráveis 

17/00 Máquinas de cavar com mecanismos para peneirar e 
transportar 

17/02 . com transportadores dispostos acima do dispositivo de 
peneirar 

17/04 . com transportadores dispostos abaixo do dispositivo de 
peneirar 

17/06 . com roletes ou peneiras de disco 
17/08 . com peneiras de tipo agitador 
17/10 . com correias transportadoras lisas, cintas de ripas ou cintas 

raspadoras 
17/12 . com transportadores de alcatruzes 
17/14 . com peneiras cilíndricas 
17/16 . . com transportador helicoidal 
17/18 . . sem transportador helicoidal 
17/20 . . com várias peneiras conjugadas 
17/22 . . com várias cintas peneiradoras conjugadas 
 
19/00 Máquinas de cavar com rodas, tambores ou rotores 

centrífugos 
19/02 . com implementos de trabalho girando em torno de um eixo 

horizontal disposto em sentido transversal à direção da 
marcha 

19/04 . com implementos de trabalho girando em torno de um eixo 
horizontal disposto em sentido paralelo à direção da 
marcha 

19/06 . . com rodas ou tambores de alcatruzes 
19/08 . . com correntes de alcatruzes 
19/10 . . com peneiras receptadoras; Implementos para 

depositar as colheitas de tubérculos 
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19/12 . com implementos de trabalho, dispostos em um eixo quase 
vertical 

19/14 . . com uma roda peneiradora 
19/16 . . com várias rodas peneiradoras 
19/18 . . com correntes peneiradoras 

21/00 Máquinas de cavar com implementos para colher batatas 
21/02 . com implementos de colher, de movimento ascendente e 

descendente 
21/04 . com implementos de colher rotativos 

23/00 Máquinas de segar 
23/02 . corte das pontas antes do arrancamento 
23/04 . corte das pontas depois do arrancamento (processamento 

do produto colhido a granel A 01 F 29/00, A 23 N) 
23/06 . com dispositivos para apanhar e depositar as pontas; 

Dispositivos p ara impedir que as pontas sejam danificadas 

25/00 Arrancadores de beterraba ou culturas semelhantes 
25/02 . Máquinas com implementos fixos 
25/04 . Máquinas com implementos móveis ou rotativos 

27/00 Máquinas com mecanismos para segar e arrancar 
27/02 . com implementos fixos 
27/04 . com implementos móveis ou rotativos 

29/00 Colhedeiras de amendoim 
 

31/00 Outras colhedeiras-cavadeiras 
31/02 . combinadas com outras máquinas agrícolas, por ex., 

máquinas de semear em linha, de plantar e de colher 
forragem 

33/00 Acessórios para colhedeiras-cavadeiras 
33/02 . Mecanismos para separar folhagens 
33/04 . Mecanismos para separar pedras 
33/06 . Mecanismos para cortar hastes de cereais 
33/08 . Mecanismos especiais para separação e limpeza 
33/10 . Dispositivos para recolher a colheita, com ou sem 

aparelhos de pesagem 
33/12 . Mecanismos de acionamento, com ou sem motor 
33/14 . Mecanismos para suspender ou abaixar implementos 
 
Máquinas para colheita de capim, cereais ou outras culturas (peças 
para as mesmas 57/00 a 69/00; acessórios para as mesmas 75/00) 

34/00 Ceifadeiras (combinadas com aparelhos executando operações 
adicionais durante a etapa de ceifar 37/00 a 41/00, 43/00; 
conversíveis em aparelhos para outros fins diferentes da ação 
de ceifar 42/00;  Segadeiras [4] 

34/01 . caracterizadas pelas características relativas ao tipo do 
aparelho de corte. [7] 

34/02 . tendo cortadores alternados. [4, 7] 
34/03 . . montado em um veículo, por ex., um trator ou 

acionado por um animal ou por um veículo [4] 
34/04 . . . com cortadores dianteiros [4] 
34/06 . . . com cortadores laterais [4] 
34/07 . . . com cortadores posteriores [4] 
34/08 . . . dirigidos manualmente por um operador em 

movimento. [4, 7] 
34/10 . . . . com cortadores ou rodas acionadas por um 

motor [4] 
34/12 (transferido para 34/125, 43/06) 

34/125 . . . com meios de descarga do material ceifado (57/26 a 
57/30 tem prioridade: combinado com meios para 
pegar ou carregar o material ceifado 43/06)  [7] 

34/13 . . . Aparelhos de corte [4] 
34/135 . . . . tendo barras de faca de cooperação oposta 

móvel [7] 
34/14 . . . . Barras de faca [4] 
34/16 . . . . Guias para a barra de faca na placa de ressalto 

[4] 
34/17 . . . . Dispositivos de abaixamento para a faca [4] 
34/18 . . . . Dedos protetores; Placas de ressalto [4] 
34/20 . . . . Barras das placas de ressalto [4] 
34/22 . . . . . Sapatas para as mesmas [4] 
34/23 . . . . com uma barra de corte vertical adicional [4] 
34/24 . . . Dispositivos para levantar a barra de corte [4] 
34/26 . . . . acionados manualmente [4] 
34/27 . . . . Dispositivos para desengatar os mecanismos de 

acionamento da faca durante o levantamento da 
barra de corte [4] 

34/28 . . . Dispositivo para a regulagem da barra de corte [4] 
34/30 . . . Mecanismo de acionamento para os cortadores [4] 
34/32 . . . . Hastes para os mecanismos de acionamento da 

faca [4] 
34/33 . . . . . Dispositivos para a conexão da haste às 

barras de faca [4] 
34/34 . . . . . Dispositivos para a conexão da haste ao 

pino da manivela do mecanismo de 
acionamento [4] 

34/36 . . . . acionados pelo avanço da máquina [4] 
34/37 . . . . elétricos [4] 
34/38 . . . . hidráulicos [4] 
34/40 . . . Outros detalhes [4] 
34/404 . . tendo cortadores direcionados para oscilar em um 

plano horizontal [7] 
34/408 . . . e cooperando com cortadores contrários [7] 
43/412 . . tendo cortadores rotativos [7] 
43/416 . . . cortadores de linha flexíveis  [7] 
34/42 . . . tendo cortadores rotativos em volta de um eixo 

horizontal, por ex., cilindros cortadores[4, 7] 
34/43 . . . . montado em um veículo, por ex., um trator ou 

com tração animal ou a veículo [4] 
34/44 . . . . . com dois ou mais cortadores [4] 
34/46 . . . . dirigidos manualmente por um operador em 

movimento [4, 7] 
34/47 . . . . . com     cortadores ou rodas acionadas por 

um motor [4] 
34/48 (transferido para 34/49, 43/06) 
34/49 . . . . com meios de descarga do material ceifado 

(57/26 a 57/30 têm prioridade; combinado com 
meios para pegar ou carregar o material 
ceifado 43/06) [7] 

34/50 (transferido para 57/01) 
34/52 . . . . Aparelhos de corte [4] 
34/53 . . . . . Partes cortantes em hélice [4] 
34/535 . . . . . com elementos de corte articuladamente 

ligados ao eixo rotativo, por ex.,  
mangais  [7] 

34/54 . . . . Regulagem da altura de corte [4] 
34/56 . . . . Mecanismos de acionamento para os 

cortadores [4] 
34/57 . . . . . acionados por avanço da máquina [4] 
34/58 . . . . . elétricos [4] 
34/60 . . . . . hidráulicos [4] 
34/62 . . . . Outros detalhes [4] 
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34/63 . . . tendo cortadores que giram em torno de um eixo 
vertical [7] 

34/64  . . . . montados em um veículo, por ex., um trator ou 
puxados por um animal ou um veículo (34/695 
tem prioridade) [4,7]  

34/66 . . . . . com dois ou mais cortadores [4] 
34/67  . . . . dirigidos manualmente por um operador em 

movimento [4,7] 
34/68 . . . . . com cortadores ou rodas acionadas por um 

motor [4] 
34/685 . . . . . . com dois ou mais cortadores [7] 
34/69   . . . . . . com rodas acionadas por motor [7] 
34/695 . . . . suportadas por um amortecedor de ar [7] 
34/70 (transferido para 34/71, 43/06) 
34/71 . . . . com meios de descarga do material ceifado 

(57/26 a 57/30 têm prioridade; combinado com 
meios para prender ou carregar o material 
ceifado 43/06) [7] 

34/72 (transferido para 57/01) 
34/73 . . . . aparelhos de corte [4] 
34/74 . . . . Regulagem da altura de corte [4] 
34/76 . . . . Mecanismos de acionamento para os 

cortadores [4] 
34/77 . . . . . acionados pelo avanço da máquina [4] 
34/78 . . . . . elétricos [4] 
34/80 . . . . . hidráulicos [4] 
34/81 . . . . Cascos; Invólucros (34/71 tem prioridade) [7] 
34/82 . . . . Outros detalhes [4] 
34/83 .  tendo elementos de corte em correias sem fim ou 

correntes articuladas [4] 
34/835 . especialmente adaptados para fins particulares [7] 
34/84 . . para bordas de gramados (aparadores manuais de 

bordaduras A 01 G 3/06) [4] 
34/86 . . para uso em solo inclinado, por ex., em aterros 

(subestruturas ou estruturas especialmente adaptadas 
para colheitadeiras ou ceifadeiras 67/00; mecanismos 
de controle para colheitadeiras ou ceifadeiras durante 
movimentação em solos inclinados 75/28) [4,7] 

34/90 . . para serem carregadas pelo operador [7] 

37/00 Ceifadeiras-atadeiras (características relativas 
exclusivamente à ceifa 34/00, exclusivamente ao atamento 
39/00; equipamentos incorporados para atar produtos da 
colheita, por ex., máquinas de atar 59/00) 

37/02 . com plataforma receptora e aparelho de atar, porém sem 
lonas de elevação 

37/04 . transporte de hastes em posição vertical 
37/06 . atadura com talos ou tiras de palha 

39/00 Atadeiras independentes, por ex., para feno; Atadeiras 
adaptáveis a segadeiras (equipamentos incorporados para atar 
produtos da colheita, por ex., máquinas de atar 59/00; 
aparelhos estacionários ou ferramentas manuais para formar ou 
atar palha ou feno em feixes A 01 F 1/00) 

41/00 Máquinas combinadas, por ex., Colhedeiras ou ceifadeiras 
combinadas com dispositivos de trilhar (dispositivos de 
debulhar para máquinas combinadas A 01 F 7/00 a 12/00) 

41/02 . Máquinas combinadas de autopropulsão 
41/04 . Máquinas combinadas acionadas a trator 
41/06 . Máquinas combinadas com espigadeiras 
41/08 . Máquinas combinadas que trilham antes do corte das 

hastes 

41/10 . Trilhadeiras de campo com aparelhos de apanha das medas 
41/12 . Detalhes de máquinas combinadas 
41/127 . . Disposições de controle ou medição especialmente 

adaptadas para máquinas combinadas [7] 
41/133 . .  Dispositivos de secagem  [7] 
41/14 . . Mesas ceifadeiras [2] 
41/16 . . . Dispositivos para acoplar mesas de ceifadeira a 

transportadores [7] 

42/00 Ceifadeiras conversíveis em aparelhos para outros fins 
diferentes da ação de ceifar; ceifadeiras capazes de executar 
outras operações diferentes de ceifar (ceifadeiras combinadas 
com dispositivos de execução de operações adicionais durante 
a etapa de ceifar 43/00) [7]   

42/02 . Trabalho com ancinho mecânico [7] 
42/04  . Trabalho do solo [7] 
42/06 . Varredura ou limpeza de gramados ou outras  

superfícies [7] 
42/08 . . Varredura da neve [7] 

43/00 Ceifadeiras combinadas com aparelhos executando 
operações adicionais durante a etapa de ceivar (37/00, 
39/00, 41/00, têm prioridade) [3] 

43/02 . com ancinhos 
43/04 . com virador e espalhador de feno ou palha 
43/06 . com meios para coletar, pegar ou carregar o material 

ceifado [1,7] 
43/063 . . em ou dentro de um recipiente portado pela 

ceifadeira;  Recipientes da mesma (43/077 tem 
prioridade) [7] 

43/07 . . em ou dentro de um trailer (43/077 tem prioridade) [7] 
43/073 . . . com jato de descarga controlável [7] 
43/077 . . com dispositivos auxiliares, por ex., ventiladores, para 

transporte da colheita ceifada [7] 
43/08 . com meios para picar a colheita ceifada 
43/10 . com meios para triturar ou machucar a colheita ceifada 
43/12 . com implementos para cultivar o solo, por ex., arados 
43/14 . com dispositivos de distribuição, por ex., para 

fertilizantes, herbicidas ou conservantes [7] 
43/16 .  com aparadores de gramado [7] 

44/00 Colheita de plantas subaquáticas, por ex., colheita de algas 
marinhas [2] 

44/02 . de pórfiras [2] 

45/00 Colheita de culturas verticais (44/00 tem prioridade; 
máquinas de trilhar adaptadas para colheitas especiais, 
dispositivos de trilhar para máquinas combinadas para 
colheitas especiais A 01 F 11/00) [2] 

45/02 . de milho 
45/04 . de arroz 
45/06 . de linho 
45/10 . de cana-de-açúcar 
45/16 . de tabaco 
45/22 . de feijões 
45/24 . de ervilhas 
45/26 . de repolhos ou alfaces [2] 
45/28 . de espinafre 
45/30 . de sementes de capim ou similares 



A 01 D 

Int.Cl.7 (7ª Edição, 1999) Vol. 1, Seção A 16 

46/00 Colheita de frutas, legumes, lúpulos ou similares; 
Dispositivos para sacudir árvores ou arbustos  

 
Nota 
 Neste grupo, o grupo 46/30 tem prioridade sobre os grupos 

46/02 a 46/28 [7] 
 
46/02 . de lúpulos [2] 
46/04 . de chá [2] 
46/06 . de café [2] 
46/08 . de algodão [2] 
46/10 . . por meios pneumáticos [2] 
46/12 . . utilizando separadores das plantas de suas cápsulas [2] 
46/14 . . utilizando colhedores de fiapos das plantas [2] 
46/16 . . . com fusos rotativos ou oscilatórios [2] 
46/18 . . . . montados em um transportador rotativo [2] 
46/20 . Plataformas com dispositivos para levantar e abaixar [2] 
46/22 . Cestas ou sacos adaptáveis ao colhedor [2] 
46/24 . Dispositivos para coleta de maçãs ou frutos similares 

(46/26 tem prioridade) [2,7] 
46/247 . . Ferramentas para coleta de frutos manualmente 

operadas (46/253 tem prioridade) [7] 
46/253 . . Coletores de frutos portáteis acionados por motor [7] 
46/26 . Dispositivos para sacudir árvores ou arbustos; 

Dispositivos para coleta de frutos utilizável com os 
mesmos (46/28 tem prioridade) [3,7]  

46/28 . Máquinas   vindimadoras, isto é,   máquinas  de colher 
uvas [3] 

46/30 . Dispositivos robotizados para colheita individual [7] 
 
47/00 Espigadeiras 
 
49/00 (abrangido por 34/00, 43/00, 82/00, A 01 M 21/00) 
 
50/00 (abrangido por 34/00) 
50/02 (abrangido por 43/08, 43/10) 
 
51/00 Aparelhos para agrupar as colheitas espalhadas pelo solo, 

por ex., maçãs, beterrabas, amêndoas, batatas 
 
55/00 (abrangido por 34/00) 
 
Componentes de colheitadeiras ou ceifadeiras para grama ou cereais 
(dispositivos ceifadores 34/00; rodas B 60 B; raspadores de rodas B 
60 S 1/68) [7] 

57/00 Mecanismos de alimentação para colhedeiras 
57/01 . Dispositivo para levar a colheita para os dispositivos 

ceifadores [7] 
57/02 . . Carretéis ou similares 
57/03 . . . Carretéis com movimento controlado suplementar 

dos elementos envolvidos na colheita, por ex., dos 
dentes [3] 

57/04 . . . . Disposições para trocar a posição dos carretéis 
57/05 . . . Tambores destacáveis para converter uma 

ceifadeira em uma colheitadeira [7] 
57/06 . . Transportadores sem fim usados como carretéis 
57/08 . . Ancinhos oscilatórios usados como carretéis 
57/10 . . Ventiladores usados como carretéis 
57/12 . Ancinhos rotativos 

57/14 . Ancinhos de plataforma única 
57/16 . Mesas inclináveis 
57/18 . Dispositivos de enfeixamento, por ex., com barras 

inclináveis 
57/20 . com correias transportadoras 
57/22 . para hastes em posição ereta 
57/24 . Tábuas para suporte do capim 
57/26 . Chapas dispostas atrás da barra de corte para guiar o capim 

ou a palha cortados 
57/28 . Amontoadores de palha, em fileira, com dentes 
57/30 . Acessórios rotativos para formar fileiras 
57/32 (transferido para 57/05) 

59/00 Equipamentos para atar produtos colhidos (especialmente 
adaptados para enfardadores A 01 F 15/14; artigos de atar para 
embalagem em geral B 65 B 13/00) 

59/02 . Enfardadores 
59/04 . Atadores 
59/06 . Agulhas 
59/08 . Braços de descarga 
59/10 . Dispositivos para separar feixes aderidos 
59/12 . Recipiente para fios de atadeira (rolos de fios para atadeira 

ou sua manufatura B 65 H) 
59/14 . Contadores de feixes 
 
61/00 Elevadores ou transportadores para atadeiras ou máquinas 

combinadas (transporte em geral B 65 G; içamento, 
levantamento, em geral B 66) 

61/02 . Correias sem fim 
61/04 . Correntes 

63/00 Separadores externos 
63/02 . Separadores rotativos 
63/04 . Separadores não rotativos 

65/00 Levantadores de colheitas de cereais 
65/02 . Dedos de suspensão 
65/04 . com hastes giratórias 
65/06 . Dispositivos de suspensão dispostos na parte interna da 

barra de corte 
65/08 . Acessórios de proteção para as rodas 

67/00 Carrinhos ou armações especialmente adaptados para 
colhedeiras (dispositivos de acoplamento entre animal ou 
trator e colhedeira A 01 B 59/00); Mecanismos para ajustar 
a armação (dispositivos de ajustagem para a barra de corte 
34/28); Plataformas [3] 

67/02 . Proteção contra intempéries 
67/04 . Assentos 

69/00 Mecanismos de propulsão ou suas peças para colhedeiras 
ou ceifadores (mecanismos de propulsão para os cortadores de 
ceifadores ou colhedeiras  

69/01 . (transferido para 34/00) 
69/02 . elétricos  
69/03 . hidráulicos [4] 
69/06 . Mecanismos de transmissão 
69/08 . Embreagens 
69/10 . Freios 
69/12 . Lubrificação  

73/00 (transferido para 34/00 a 51/00) 
 
 



A 01 D 

Int.Cl.7 (7ª Edição, 1999) Vol. 1, Seção A 17 

75/00 Acessórios para colhedeiras ou ceifadores 
75/02 . Implementos para recolher colheita de cereais 
75/04 . Transportadores de feixes 
75/06 . Amontoadores ou formadores de feixes 
75/08 . Aparelhos de afiação fixos na colhedeira (máquinas ou 

dispositivos de afiar per se  B 24 B, D) 
75/10 . Dispositivos para recondicionar a barra de faca, por ex., 

remoção da faca de seu suporte 
75/12 . Instrumentos para remover a barra de faca do cortador 
75/14 (abrangido por 75/00) 
75/16 . Implementos para o assentamento das cintas para feixes 
75/18 . Dispositivos de segurança para peças das máquinas 

(dispositivos de segurança em geral F 16 P) 
75/20 . Dispositivos para proteger homens ou animais 

(disposit ivos de segurança em geral F 16 P) 
75/24 . Dispositivos especiais para colhedeiras de tração animal 
75/26 . Truques dianteiros; Dispositivos de direção de truques 

dianteiros de eixo articulado 
75/28 . Mecanismos de controle para colhedeiras quando em 

movimento em encostas; Dispositivos para evitar arrasto 
lateral 

75/30 . Meios para rebocar duas ou mais segadeiras 
 
Amontoadores de Feno (combinados com ceifadores 43/04) 
Acondicionadores para Produtos Agrícolas [3] 
 
Nota 

Nos grupos 76/00 a 87/00, os seguintes termos são empregados 
com os significados indicados: 
– "feno" inclui toda a safra de forragem segada em estado 

seco ou parcialmente seco 
– "amontoadores de feno" abrange todos os aparelhos 

utilizados na safra de forragem sugada no chão com a 
intenção de se amontoar feno, com exceção de "ancinhos" 
que são abrangidos pelo grupo 7/00. [3] 

76/00 Amontoadores de feno com dentes que são estacionários, 
com relação à máquina, durante a operação mas que 
poderão ser içáveis para descarregamento [3] 

78/00 Amontoadores de feno com dentes móveis com relação à 
máquina [3] 

78/02 . com barras ou elementos equivalentes portando dentes que 
interligam cabeçotes que giram em torno de eixos 
horizontais, por ex., do tipo tambor rotativo [3] 

78/04 . . os elementos que portam dentes movendo-se 
obliquamente ou em ângulos retos quanto ao sentido 
do percurso da máquina [3] 

78/06 . com correntes ou correias sem fim de transporte de  
dentes [3] 

78/08 . com cabeçotes rotativos ou rodas de transporte de  
dentes [3] 

78/10 . . os dentes girando em torno de um eixo 
substancialmente vertical [3] 

78/12 . . . os dentes tendo um movimento adicional 
superposto ao seu movimento rotativo [3] 

78/14 . . os dentes girando em torno de um eixo 
substancialmente horizontal [3] 

78/16 . . . com acionamento positivo dos cabeçotes ou 
rodas [3] 

78/18 . do tipo dentes de movimento alternado [3] 
78/20 . . os dentes de movimento alternado num sentido 

paralelo ao sentido do curso da máquina [3] 

80/00 Peças ou detalhes de amontoadores de feno (peças ou 
detalhes específicos para um tipo de máquina, ver os grupos 
respectivos relacionados a essas máquinas) [3] 

80/02 . Dentes; Fixação de dentes [3] 

82/00 Acondicionadores para produtos agrícolas, isto é, 
máquinas para triturar ou machucar galhos (combinados 
com colhedeiras 43/10) [3] 

82/02 . Rolos de acondicionadores para produtos agrícolas [6] 
 
84/00 Amontoadores de feno não mencionados em um único dos 

grupos 76/00 a 82/00 
84/02 . com ferramentas flexíveis  [6] 
 

85/00 Disposições para formar ou assentar pilhas 

87/00 Carregadores de feno ou outras colheitas semelhantes 
(combinados com ceifadores 43/06; carregamento em geral B 
65 G, B 66) 

87/02 . com correias transportadoras 
87/04 . . com ancinhos que conduzem a colheita ao 

transportador 
87/06 . com barras de ancinho de movimento oscilatório ou 
  alternado 
87/08 . com ancinhos varredores 
87/10 . com ventoinhas 
87/12 . Carregadores para feixes, pilhas ou fardos 

89/00 Coletores para carregadores, cortadores de palha ou feno, 
enfardadeiras, trilhadeiras de campo ou similares 

90/00 Veículos para transportar colheitas ceifadas com meios 
automáticos de carregar ou descarregar (combinados com 
ceifadores 43/06; veículos para transporte de carga, 
modificados a fim de facilitar o carregamento, em geral, B 60 
P; carros caçamba, isto é, tendo caçamba escavadora E 02 F 
3/64) [2] 

90/02 . Meios de carregar [2] 
90/04 . . com meios adicionais de cortar [2] 
90/06 . . . com cortadores de palha utilizados com meios de 

carregar e cortar (43/08 tem prioridade) [2] 
90/08 . . com meios de formar fardos utilizados como 

complemento do carregamento; com meio para 
apanhar fardos e conduzi-los para dentro de veículo [2] 

90/10 . Meios de descarregar [2] 
90/12 . com dispositivos ou implementos complementares 

(disposições de dispositivos de acoplamento A 01 B  
59/00) [2] 

90/14 . Adaptações de mecanismos de acionamento, meios de 
carregar ou descarregar [2] 

90/16 . de autopropulsão [2] 

91/00 Métodos de colher produtos agrícolas (exigindo 
essencialmente a utilização de máquinas especiais, ver os 
grupos pert inentes a essas máquinas) 

91/02 . produtos que crescem no interior do solo 
91/04 . produtos que crescem na superfície do solo (frutas, lúpulos 

46/00) 
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Esquema de indexação associado aos grupos 34/00, 42/00, 43/00, 
57/00, 67/00, 69/00 e 75/00, relativo a máquinas de cortar grama. 
Os códigos de indexação devem ser não-ligados. [6] 
 
Nota 
 Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece as normas 

relativas à aplicação e apresentação dos diferentes tipos de 
código de indexação. [6] 

 
101:00 Máquinas de cortar grama [6] 
 
103:00 Fragmentação; Pulverização [7] 
 
 
O esquema de indexação associado aos grupos 42/00 a 45/00, se 
refere ao tipo de aparelho de corte utilizado. Os códigos de 
indexação devem ser não-ligados [7] 
 
Nota 

Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece as regras 
relativas à aplicação e apresentação dos diferentes tipos de 
códigos de indexação. [7] 

151:00 Tipo de dispositivo de corte [7] 
151:02 . tendo cortadores alternados [7] 
151:04 . . com barras do tipo faca móveis e opostas [7] 
151:06 . tendo cortadores direcionados para oscilar em um plano 

horizontal [7] 
151:08 . . e cooperando com cortadores opostos [7] 
151:10 . tendo cortadores rotativos [7] 
151:12 . . Cortadores de linha flexíveis [7] 
151:14 . . girando em torno de um eixo horizontal, por ex., 

cilindros cortadores [7] 
151:16 . . . com elementos de corte modelados na forma 

helicoidal [7] 
151:18 . . . com elementos de corte ligados articuladamente 

ao eixo de rotação, por ex., mangais [7] 
151:20 . . girando em torno de um eixo vertical [7] 
151:22 . tendo elementos de corte em correias sem fim ou em 

correntes articuladas [7]   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A 01 F PROCESSAMENTO DO PRODUTO COLHIDO; PRENSAS PARA FENO E PALHA; DISPOSITIVOS PARA 
ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS OU HORTÍCOLAS (dispositivos para podar ou pelar cebolas ou tubérculos 
A 23 N 15/08) 

 
Índice da Subclasse 
 
DEBULHA 

Estruturas gerais ................................................5/00, 7/00, 9/00 
Aplicações especiais ..........................................................11/00 
Detalhes .............................................................................12/00 

ENFARDAMENTO DE PALHA OU 
SIMILARES...............................................................1/00, 13/00, 15/00 

ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS DE 
TRILHAR OU PRENSAS 
ENFARDADEIRAS................................................ 17/00, 19/00, 21/00 
ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS 
AGRÍCOLAS E HORTÍCOLAS................................................... 25/00 
MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS PARA 
PICAR FENO OU PALHA.................................................. 3/00, 29/00 

 

 
Disposição ou armação da palha; Implementos manuais para corte 
de feno ou palha 

1/00 Aparelhos  estacionários  ou ferramentas manuais para 
formar  ou  atar  palha  ou  feno  em feixes (aparelhos ou 
prensas para enfardar 13/00, 15/00; atadeiras A 01 D 37/00, 
39/00) [3] 

1/02 . Implementos de acionamento manual 
1/04 . Dispositivos de prender ou amarrar 
1/06 . Cordões para amarrar feixes de palha 

3/00 Implementos manuais para picar feno ou palha (picadores 
de palha de acionamento mecânico 29/00; corte em geral B 26) 

 
Trilhar 

5/00 Implementos manuais de trilhar 

7/00 Trilhadeiras (com mangais 9/00); Dispositivos de trilhar 
para máquinas combinadas 

7/02 . com implementos rotativos 

7/04 . com eixos em sentido transversal à direção da alimentação 
7/06 . com eixos em alinhamento com a direção da alimentação 

9/00 Máquinas de trilhar com mangais; Dispositivos de trilhar 
com mangais para máquinas combinadas 

11/00 Máquinas de trilhar adaptadas para colheitas especiais; 
Dispositivos de trilhar para máquinas combinadas 
adaptadas para colheitas especiais 

11/02 . para linho 
11/04 . para trevos ou similares, por ex., alfafa 
11/06 . para milho, por ex., para remover os grãos das espigas 
11/08 . para frutos de palmeiras, por ex., para desprender a fruta 

do pé 

12/00 Peças ou detalhes de máquinas trilhadeiras; Peças ou 
detalhes de dispositivos de trilhar  para máquinas 
combinadas 

12/10 . Alimentadores 
12/12 . . sem cortadores de fita 
12/14 . . com cortadores de fita 
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12/16 . . Dispositivos de segurança 
12/18 . Dispositivos de trilhadeira 
12/20 . . Cilindros de trilhadeira com frisos 
12/22 . . Cilindros de trilhadeiras com dentes 
12/24 . . Côncavos de trilhadeira inteiriços 
12/26 . . Côncavos de trilhadeira de peças múltiplas 
12/28 . . Dispositivos para ajustar os côncavos 
12/30 . Separadores de palha 
12/32 . . com telas ou peneiras agitadoras 
12/34 . . . Elementos para peneira; Revestimentos internos 

para agitadores 
12/36 . . . . Elementos de peneira para manejo de palha 

curta 
12/38 . . com barras do agitador ou similares justapostas e de 

movimento independente 
12/385 . . com superfície de transporte sem-fim da palha [5] 
12/39 . . com  transportadores da palha na forma de rotores ou 

tambores [5] 
12/395 . . Separadores da palha cônicos ou cilíndricos com 

superfície interna de trabalho [5] 
12/40 . Esmagamento ou corte de palha, por ex., através de 

picadores de forragem (aparelhos de corte dos picadores de 
forragem 29/00) 

12/42 . Aparelhos para remover pragana dos cereais 
(descascamento ou remoção de pragana de outra maneira 
que não em trilhadeiras B 02 B 3/00) 

12/44 . Limpadores de cereais; Separadores (aparelhos de peneirar 
ou joeirar em geral B 07 B) 

12/46 . Transportadores mecânicos de cereais (transportadores em 
geral B 65 G) 

12/48 . Condutos de ar ou ventoinhas para cereais (para transporte 
em geral B 65 G 51/00, 53/00) 

12/50 . Dispositivos para ensacamento; Dispositivos de contagem 
ou de pesagem (embalagem em sacos B 65 B 1/00; 
aparelhos de pesagem em geral G 01 G; mecanismos de 
contagem per se  G 06 M) 

12/52 . Disposições para faz er retornar o cereal não trilhado ao 
dispositivo de trilhamento 

12/54 . Instalações para coletar e remover poeira 
12/56 . Mecanismos de acionamento para as peças de trilhadeiras 
12/58 . Dispositivos de direção; Freios; Rolamentos 
12/60 . Tanques para cereais 
 
Enfardamento da palha ou similares (prensas enfardadeiras em 
geral; prensas de briquetes B 30 B) 

13/00 Instrumentos manuais para enfardar 

15/00 Enfardadores para palha, feno ou similares (formando 
pilhas comprimidas A 01 D 85/00; coletores A 01 D 89/00) [3] 

15/02 . com caixa de prensagem 
15/04 . Prensas de êmbolo 
15/06 . . com êmbolo de ação dupla 
15/07 . Rotoenfardadores, isto é, máquinas para formar fardos 

cilíndricos através de enrolamento e pressão [5] 
15/08 . Peças 
15/10 . . Dispositivos de alimentação do material da colheita [3] 
15/12 . . Dispositivos para alimentação do cordão 
15/14 . . Adaptações especiais dos dispositivos de amarrar dos 

enfardadores (outros equipamentos para atar produtos 
colhidos A 01 D 59/00) 

15/16 . . Blocos divisórios 

15/18 . . Correias sem fim, rolos ou similares 
 
 
Acessórios para trilhadeiras ou enfardadeiras (carregadores para 
montes, pilhas ou fardos A 01 D 87/12; reboques B 62 D 63/06) 

17/00 Transportadores de pilha para trilhadeiras ou prensas de 
enfardamento (transportadores em geral B 65 G) 

17/02 . Transportadores mecânicos 
17/04 . Transportadores pneumáticos 

19/00 Dispositivos para fixar no solo as trilhadeiras ou as prensas 
enfardadeiras, por ex., para compensar desníveis do 
terreno 

21/00 Dispositivos para proteção dos seres humanos (em 
trilhadeiras-segadeiras ou outras máquinas combinadas A 01 D 
75/20; dispositivos de segurança em geral F 16 P) 

 

25/00 Armazenamento de produtos agrícolas ou hortícolas; 
Suspensão dos frutos colhidos (preservação das plantas A 01 
N 3/00; preservação de vegetais ou frutos A 23 B 7/00; 
maturação de frutos A 23 N 15/06; disposição em celeiros para 
o tratamento preparatório do tabaco A 24 B 1/02; 
armazenamento de material  a  granel em geral B 65 G;  
embalagem ou armazenamento de   lúpulos  C 12 C  3/04;    
secagem em geral F 26 B) [3] 

25/02 . Montões; Buracos 
25/04 . Pilhas, medas ou similares 
25/08 . . Meios de ventilação 
25/10 . . Abrigos 
25/12 . Grades para fins de secagem 
25/13 . Coberturas (25/14 tem prioridade; coberturas protetoras 

para plantas A 01 G 13/02) [3] 
25/14 . Containers especialmente adaptados para armazenagem 

(silos construídos por técnicas de engenharia civil 
E 04 H 7/22) [3] 

25/16 . Disposições em silos de forragem (disposições de carga ou 
descarga em geral B 65 G; construção de silos 
E 04 H 7/22) 

25/18 . . Disposições para carga ou distribuição [2] 
25/20 . . Disposições para descarga [2] 
25/22 . . Disposições para ventilação [2] 

29/00 Adaptações especiais de máquinas de cortar para corte de 
feno, pilha ou forragem; Aparelhos de cortar para 
picadores de forragem (máquinas de desintegrar em geral B 
02 C; máquinas de cortar em geral B 26 D) [3] 

29/01 . montadas sobre ou puxadas por um trator, por ex., 
máquina cortadora ou picadora de campo [7] 

29/02 . tendo facas rotativas com suas bordas de corte num plano 
perpendicular ao seu eixo de rotação [3] 

29/04 . . com sentido de alimentação transverso ao eixo [3] 
29/06 . tendo facas rotativas com suas bordas de corte sobre uma 

superfície cilíndrica, por ex., do tipo helicoidal (A 01 D 
50/02 tem prioridade) [3] 

29/08 . tendo facas de movimento alternado [3] 
29/10 . Dispositivos de alimentação [3] 
29/12 . Meios de descarga (carregadores para colheita de campos 

de feno ou similares tendo sopradores A 01 D 87/10, 
transportadores B 65 G) [3] 

29/14 . Acionamentos [3] 
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29/16 . Dispositivos de segurança, por ex., disposições de freio de 
emergência [3] 

29/18 . . para proteção de seres humanos [3] 
29/20 . Outros detalhes [3] 

29/22 . . Disposição dos dispositivos de amolação de facas 
(dispositivos de amolação de facas per se B 24 B) [3] 

 

A 01 G HORTICULTURA; CULTIVO DE VEGETAIS, FLORES, ARROZ, FRUTAS, VINHAS, LÚPULOS OU ALGAS; 
SILVICULTURA; IRRIGAÇÃO (coleta de frutas, vegetais, lúpulos ou similares A 01 D 46/00;  reprodução de plantas por meio de 
técnicas de cultura de tecido A 01 H 4/00; dispositivos para podar ou pelar cebolas ou bulbo de flores A 23 N 15/08; propagação de 
algas unicelulares C 12 N 1/12; cultura de células de plantas C 12 N 5/00) 

Índice da Subclasse 
 
 
CULTIVO EM GERAL................................................1/00, 3/00, 7/00, 

9/00, 16/00, 17/00 
HIDROPÔNICA, CULTIVO SEM SOLO....................................31/00 
CULTIVO DE ALGAS MARINHAS...........................................33/00 
PROTEÇÃO DE PLANTAS...................................11/00, 13/00, 15/00 

 
COLHEITA OU MANIPULAÇÃO DE 
FLORES, MANIPULAÇÃO DE FRUTAS........................... 3/00, 5/00 
SILVICULTURA.......................................................................... 23/00 
IRRIGAÇÃO........................................................... 25/00, 27/00, 29/00 

 

 
1/00 Horticultura; Cultivo de vegetais (etiquetas ou placas de 

identificação G 09 F 3/00, 7/00) 
1/02 . Cultivo de aspargos 
1/04 . Cultivo de cogumelos (compostos de adubos para cultivar 

cogumelos C 05) 
1/06 . Enxerto (cera de enxerto A 01 N 3/04) 
1/08 . Bordaduras para canteiros, gramados ou similares, por ex., 

utilizando telhas 
1/12 . Implementos para o cultivo de relva; Aparelhos para varrer 

gramados; Rolos para jardins (máquinas para tratamento 
de prados ou gramados A 01 B 45/00; cortadores de grama 
A 01 D 34/00) 

3/00 Ferramentas de corte especialmente adaptadas para fins 
hortícolas; Desgalhamento de árvores em pé  (derrubada de 
árvores 23/08; os ceifadores tendo cortadores rotativos de linha 
flexíveis A 01 D 34/416; adaptação especial de ceifadores para 
serem carregados pelo operador A 01 D 34/90 ferramentas 
manuais de corte adequadas para outra utilização B 26 B) [5] 

3/02 . Tesouras podadeiras; Tesouras para flores ou frutas 
3/025 . . com cabos alongados ou estendidos [6] 
3/03 (transferido para 3/025, 3/033, 3/037) 
3/033 . . tendo lâminas movidas a motor [6] 
3/037 . . . o meio de acionamento é um motor elétrico  [6] 
3/04 . Aparelhos para podar cercas vivas, por exemplo, tesouras 

para cercas vivas [6] 
3/047 . . portátil [6] 
3/037 . . . movido a motor [6] 
3/06 . Aparadores manuais de bordaduras ou tesouras para 

gramados 
3/08 . Outros implementos para podar ou desgalhar ou derrubar 

árvores em pé [2,5] 

5/00 Manipulação de flores 
5/02 . Aparelho para amarrar ramos ou coroas 
5/04 . Armações para coroas ou similares; Cavaletes ou suportes 

para flores 
5/06 . Dispositivos para conservação de flores (substância 

químicas A 01 N 3/02; vasos para flores A 47 G 7/06) 

7/00 Botânica em geral (cultivo sem auxílio do solo 31/00) 
7/02 . Tratamento de plantas com bióxido de carbono (estufas 

para esse fim 9/18) 
7/04 . Tratamento elétrico ou magnético de plantas para fomentar 

seu crescimento 
7/06 . Tratamento de árvores ou plantas em desenvolvimento, por 

ex., para evitar a deterioração de madeira, para tingir flores 
ou madeira, para prolongar a vida das plantas 

9/00 Cultivo de flores, legumes ou arroz em receptáculos, 
estufas, para amadurecimento forçado ou em estufas 
comuns (cultivo sem auxílio do solo 31/00) 

9/02 . Receptáculos, por ex., vasos ou caixas de flores (cestas de 
flores suspensas, sustentáculos ou receptáculos para vasos 
de flores A 47 G 7/00); Vidros para cultivo de flores 

9/04 . Pratos para vasos de flores 
9/06 . Dispositivos para limpeza de vasos de flores 
9/08 . Dispositivos para encher vasos de flores; Dispositivos para 

colocar as plantas nos vasos 
9/10 . Vasos para mudas; Blocos de terra para mudas; Meios para 

formar blocos de terra 
9/12 . Suportes para plantas; Treliças para morangos ou similares 

(escoras para árvores, apoios para vinhas 17/14) 
9/14 . Estufas (campânulas 13/04) 
9/16 . . Estufas desmontáveis ou portáteis 
9/18 . Estufas para tratamento de plantas com bióxido de carbono 

ou similares 
9/20 . Estufas para amadurecimento artificial; Iluminação 
9/22 . Venezianas ou cortinas para estufas ou similares 
9/24 . Dispositivos para aquecimento, ventilação, regulagem da 

temperatura ou irrigação, em estufas, estufas para 
amadurecimento artificial ou similares 

9/26 . . Dispositivos elétricos 

11/00 Esterilização do solo por meio de vapor (matérias para 
condicionamento do solo ou para estabilização do solo C 09 K 
17/00) 

13/00 Proteção de plantas (aparelhos para destruição de pragas ou 
animais nocivos A 01 M; utilização de produtos químicos para 
isso, composição dos materiais de proteção, por ex., cera para 
enxertos, A 01 N) 
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13/02 . Coberturas protetoras para plantas; Dispositivos para 
estender coberturas 

13/04 . . Campânulas 
13/06 . Dispositivos para gerar calor, fumaça ou névoa em jardins, 

pomares ou florestas, por ex., para evitar danos provocados 
por  geadas (características químicas da geração da fumaça 
ou névoa C 06 D 3/00; dispositivos de aquecimento em 
geral ver as classes apropriadas, por ex., F 24) 

13/08 . Aparelhos mecânicos para circulação do ar 
13/10 . Dispositivos para proporcionar proteção contra animais, 

pássaros ou outras pragas (A 01 M 29/00 tem prioridade; 
armadilhas A 01 M 23/00; pesticidas A 01 N) [2] 

15/00 Dispositivos ou métodos para influenciar condições 
meteorológicas (dispersão de névoa em geral E 01 H 13/00) 

 
16/00 Cultivo de arroz (9/00 tem prioridade) [3] 
17/00 Cultivo de lúpulos, vinhas, árvores frutíferas ou árvores 

similares 
17/02 . Cultivo de lúpulos ou vinhas 
17/04 . Suportes para lúpulos, vinhas ou árvores 
17/06 . . Treliças 
17/08 . . . Ferramentas para prender lúpulos, vinhas ou ramos 

a treliças; Dispositivos para atar 
17/10 . . Prendedores de ramos ou galhos 
17/12 . . Cintas para árvores 
17/14 . . Escoras; Apoios 
17/16 . . . Dispositivos para fincar ou arrancar escoras 
17/18 . Meios para encher cortes em árvores 
23/00 Silvicultura 
23/02 . Transplante, desenraizamento, derrubada ou 

desgalhamento de árvores (desgalhamento de árvores em 
posição vertical 3/00) [5] 

 
Nota: 
 Os dispositivos para alimentação de árvores estão abrangidos 

pelo grupo B 27 B 25/00 [5] 
 
23/04 . . Transplante de árvores; Dispositivos para agarrar o 

corpo de raízes, por ex., fórceps para tocos; 
Envoltórios ou embalagens para transportar árvores 

23/06 . . Desenraizamento ou arranque de árvores; Extração ou 
eliminação de troncos [5] 

23/08 . . Derrubada de árvores (machados B 26 B 23/00; serras; 
máquinas de serrar B 27 B) 

23/081 . . . Enfardadores-derrubadores, isto é, com 
enfardamento por meio do cabeçote de corte 
(23/083 tem prioridade) [5] 

23/083 . . . Desgalhadores-derrubadores [5] 
23/085 . . . . tendo o cabeçote de cisalhamento montado 

sobre um primeiro suporte de carga e o 
cabeçote de desgalhamento montado num 
segundo suporte [5] 

23/087 . . . Aparelhos de corte ou similares especialmente 
adaptados para derrubar árvores (23/081, 23/083, 
23/093 têm prioridade) [5] 

23/089 . . . . tendo duas ou mais tesouras [5] 
23/09 . . . . do tipo de percussão [5] 

23/091 . . . Aparelhos de serrar especialmente adaptados para 
derrubar árvores (23/081, 23/083, 23/093 têm 
prioridade) [5] 

23/093 . . . Combinações dos aparelhos de cortar, serrar ou 
moer especialmente adaptados para derrubar 
árvores [5] 

23/095 . . Desgalhadores (23/083 tem prioridade; manufatura de 
aparas, cavacos, pós de madeira, ou similares 
B 27 L 11/00) [5] 

23/097 . . . tendo um cabeçote fixo para desgalhar [5] 
23/099 . . Dispositivos auxiliares, por ex., calços [5] 
23/10 . Sangria de seivas de árvores, por ex., borracha, goma 
23/12 . . Facas ou machados para sangria 
23/14 . . Biqueiras para sangria; Receptáculos para seivas 

25/00 Irrigação de jardins, campinas, praças de esporte ou 
similares (aparelhos ou adaptações especiais para líquidos, 
fertilizantes A 01 C 23/00; bicos ou bocais, aparelhos para 
pulverização B 05 B; fluxo por gravidade, sistemas de valas 
para irrigação a céu aberto E 02 B 13/00) 

25/02 . Disposições, para irrigação, localizadas acima do solo por 
meio de tubulações perfuradas ou tubulações com 
distribuição ajustada, por ex., para irrigação gotejada 
(pulverização utilizando tubulações perfuradas per se  
B 05 B 1/20) [4] 

25/06 . Disposições para irrigação por meio de tubulações 
perfuradas localizadas no solo (tubulações perfuradas para 
pulverização B 05 B 1/20; disposições similares para 
escoamento E 02 B 11/00) 

25/09 . Disposições para irrigação por meio de instalações móveis 
sobre rodas ou similares [2] 

25/14 . Dispositivos manuais para irrigação, por ex., regadores 
25/16 . Controle da irrigação (dispositivos de controle da 

pulverização B 05 B) [2] 

27/00 Dispositivos automáticos de irrigação, por ex., para vasos 
de flores 

27/02 . tendo um reservatório de água, a parte principal deste 
sendo localizada totalmente ao redor ou diretamente ao 
lado do substrato de crescimento (27/06 tem  
prioridade) [6] 

27/04 . utilizando musselinas ou similares [6] 
27/06 . . tendo um reservatório de água, a parte principal deste 

sendo localizada totalmente ao redor ou diretamente ao 
lado do substrato de crescimento [6] 

29/00 Dispositivos para alimentar raízes; Injeção de adubos nas 
raízes 

31/00 Hidropônica; Cultivo sem auxílio do solo (33/00 tem 
prioridade) [2] 

31/02 . Aparelhos especiais para esse fim (aparelhos para cultivo 
em receptáculos ou estufas em geral 9/00; dispositivos 
automáticos de irrigação 27/00) 

31/04 . . Cultura hidropônica em transportadores [6] 
31/06 . . Cultura hidropônica prateleiras ou em receptáculos 

empilhados [6] 

33/00 Cultivo de algas [2] 
33/02 . de pórfiras [2] 
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A 01 H PLANTAS NOVAS OU PROCESSOS PARA OBTENÇÃO DAS  MESMAS; REPRODUÇÃO DE PLANTAS POR MEIO DE 
TÉCNICAS DE CULTURA DE TECIDOS [5] 

 
Índice da Subclasse 
 
PROCESSOS ..........................................................................1/00, 3/00 
REPRODUÇÃO...............................................................................4/00 

PLANTAS FLORÍFERAS; GIMNOSPERMAS................... 5/00; 7/00 
OUTROS PRODUTOS.......................................................9/00 a 17/00 
 

 

 
Processos 

1/00 Processos para modificação de genótipos (4/00 tem 
prioridade) [5] 

1/02 . Métodos ou aparelhos para hibridação; Polinização 
artificial 

1/04 . Processos de seleção 
1/06 . Processos para produzir mutações, por ex., tratamentos 

com produtos químicos ou por meio de irradiação 
(engenharia genética ou de mutação C 12 N 15/00) [5] 

1/08 . . Métodos ou aparelhos para produzir mudanças no 
número dos cromossomos 

3/00 Processos para modificação de fenótipos (4/00 tem 
prioridade; influência do crescimento de plantas sem produção 
de plantas novas, por meios não químicos A 01 G 7/00, por 
meios químicos A 01 N 25/00 a 65/00) [5] 

3/02 . por controle da duração, do comprimento de onda, da 
intensidade ou da periodicidade da iluminação 

3/04 . por tratamento com produtos químicos 

4/00 Reprodução de plantas por meio das técnicas de cultura de 
tecidos [5] 

Produtos 

5/00 Plantas floríferas, isto é, angiospermas 
5/02 . Flores 
5/04 . Caules 
5/06 . Raízes 
5/08 . Frutos 
5/10 . Sementes 
5/12 . Folhas 

7/00 Gimnospermas, por ex., coníferas 

9/00 Pteridófitos, por ex., samambaias, licopódios, cavalinhas 

11/00 Briófitas, por ex., musgos, hepáticas 

13/00 Algas (algas unicelulares C 12 N 1/12) 

15/00 Fungos, liquens (microorganismos fúngicos C 12 N 1/14) 

17/00 Combinações simbióticas ou parasíticas incluindo uma ou 
mais plantas novas, por ex., micorriza (liquens 15/00) 

 

A 01 J MANUFATURA DE LATICÍNIOS  (conservação, pasteurização, esterilização de laticínios A 23; para assuntos químicos, ver a 
subclasse A 23 C) 

 
Índice da Subclasse 
 
ORDENHA........................................................................... 1/00 a 9/00 
TRATAMENTO DE LEITE OU CREME.........................11/00, 13/00 
MANUFATURA DE MANTEIGA...............................................15/00 

MISTURA OU PREPARAÇÃO DE MANTEIGA, 
MARGARINA OU SUBSTITUTOS DA MANTEIGA...17/00 a 23/00 
FABRICAÇÃO DE QUEIJO ............................................. 25/00, 27/00 

 

 
Ordenha (postos de ordenha A 01 K 1/12) 

1/00 Dispositivos ou acessórios para ordenha manual 
(tamboretes para ordenha A 47 C 9/04) 

3/00 Ordenha com cateteres 

5/00 Dispositivos para ordenha mecânica (1/00, 3/00 têm 
prioridade) 

5/003 . Máquinas para ordenha móveis [6] 
5/007 . Monitoração dos processos de ordenha: Controle ou 

regulação das máquinas de ordenha [6] 
5/01 . . Medidores de leite: dispositivos sensores do fluxo do 

leite [6] 
5/013 . Detecção no local de mastite no leite [6] 
5/017 . Conexão ou desconexão automática dos jatos [6] 

5/02 . com manipulação mecânica das tetas 
5/04 . com manipulação pneumática das tetas 
5/06 . . Cubas para tetas com um compartimento 
5/08 . . Cubas para tetas com dois compartimentos 
5/10 . . Pulsadores dispostos de outro modo que não nas cubas 

para tetas 
5/12 . . . com membranas 
5/14 . . . de controle eletromagnético 
5/16 . . Cubas para tetas com dispositivos pulsantes 

7/00 Outros acessórios para máquinas de ordenhar ou 
dispositivos [5, 6] 

7/02 . para limpeza ou saneamento das máquinas de ordenhar ou 
dispositivos (limpeza de canos ou tubos ou sistemas de 
canos ou tubos B 08 B 9/02, por ex., máquinas de ordenhar 
à vácuo B 08 B 9/03) [6] 
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7/04 . para tratamento de úberes ou tetas, por ex., para  
limpeza [6] 

9/00 Vasilhames para leite (recipientes em geral B 65 D; meios 
para facilitar a inclinação para o esvaziamento B 65 G 65/23) 

9/02 . com dispositivos para coar ou filtrar 
9/04 . com disposições para resfriamento 
9/06 . com válvula de fechamento automático 
9/08 . Dispositivos para prender ou sustentar vasilhames de 

ordenha 
9/10 . Baldes para ordenha conjugados a tamboretes de ordenha 
 
 
Tratamento do leite ou creme  

11/00 Aparelhos para tratamento do leite (conservação ou 
esterilização A 23 C) 

11/02 . Instrumento para impedir ou eliminar espuma (meios para 
impedir o transbordamento do leite em vasilhas de cozinha 
A 47 J 27/56; meios para impedir a formação de espuma 
em aparelhos para fervura B 01 B 1/02) 

11/04 . Instrumentos para gaseificação ou desgaseificação do leite 
(centrifugadores de leite, B 04 B) 

11/06 . Coadores ou filtros para leite (materiais de filtragem 
B 01 D) 

11/08 . . Suportes para coadores ou filtros de pano 
11/10 . Separando o leite do creme (centrífugas para leite B 04 B) 
11/12 . . Instrumentos para remoção do creme 
11/14 . . . por elevação do nível do leite 
11/16 . Homogeneização do leite (homogeneização em geral 

B 01 F) 

13/00 Tanques para tratamento do creme 
 

 

15/00 Manufatura de manteiga 
15/02 . Desnatadeiras estacionárias com equipamento de bater 
15/04 . Desnatadeiras rotativas ou oscilatórias 
15/06 . . com equipamento de bater que pode se deslocar em 

relação à parede da desnatadeira 
15/08 . . sem equipamento de bater que pode se deslocar em 

relação à parede da desnatadeira 
15/10 . Dispositivos para manufatura de manteiga por outros 

meios que não por desnatadeiras 
15/12 . . com disposições para fabricar manteiga por processo 

contínuo 
15/14 . Desnatadeiras com disposições para fabricar manteiga por 

meio de sopros de ar 
15/16 . Detalhes; Acessórios 

15/18 . . Dispositivos para desgaseificação 
15/20 . . Incorporação de contadores de revoluções; 

Incorporação de dispositivos de alarme 
15/22 . . Tampas ou cobertas para desnatadeiras de manteiga 
15/24 . . Batedeiras para desnatadeiras de manteiga 
15/25 . . Meios para remover manteiga de desnatadeiras ou 

similares (bombas para esse fim F 04) 
15/26 . Instrumentos combinados para separar, desnatar e bater 
15/28 . Mecanismos de acionamento 
 
Mistura ou preparação de manteiga; Mistura ou preparação de 
margarina ou substitutos da manteiga 

17/00 Misturadores para manteiga ou similares (máquinas de 
misturar ou bater para o preparo de massas A 21 C 1/00) 

19/00 Dispositivos manuais para formar tijolos de manteiga ou 
similares 

21/00 Máquinas para formar tijolos de manteiga ou similares 
21/02 . com disposições para extrusão e dispositivos de corte, com 

ou sem dispositivos de embalagem  

23/00 Dispositivos para dividir a manteiga a granel ou similares 
 
 
Fabricação de queijo 

25/00 Fabricação de queijo (revestimento de queijo 27/02) 
25/02 . Tigelas para queijos 
25/04 . . Dispositivos para limpeza de tigelas para queijo 
25/06 . Dispositivos para dividir o leite coalhado 
25/08 . Dispositivos para retirar o queijo das tigelas 
25/10 . Dispositivos para retirar o soro das tigelas 
25/11 . Remoção do soro de coalhadas; Lavagem de coalhadas 
25/12 . Formação do queijo 
25/13 . . Formas para esse fim 
25/15 . . Prensas para esse fim 
25/16 . Dispositivos para tratar o queijo durante a maturação 

27/00 Pós-tratamento do queijo; Revestimento do queijo 
27/02 . Revestimento do queijo, por ex., com cera parafinada 

(aplicação de líquidos ou outras substâncias fluentes a 
superfícies em geral B 05) 

27/04 . Raladura ou refundição do queijo

 

A 01 K PECUÁRIA; AVICULTURA; PISCICULTURA; APICULTURA; PESCA; CRIAÇÃO OU REPRODUÇÃO DE ANIMAIS; 
NÃO INCLUÍDAS EM OUTRO LOCAL; NOVAS CRIAÇÕES DE ANIMAIS  

 
Nota 

Esta subclasse abrange: 
– o equipamento para o tratamento, cultura ou criação de todos os animais ou para obter seus produtos, a não ser que incluído em 

outro local, por ex., ordenha A 01 J, ferragem de animais A 01 L, dispositivos de veterinária A 61 D, cultura de células de animais 
C 12 M, N; 

– métodos de reprodução de animais ou novas criações de animais [5] 
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Índice da Subclasse 
 
PECUÁRIA EM GERAL, PRINCIPALMENTE CRIAÇÃO 
DE GADO 

Alojamento, dispositivos para dar de 
comer ou beber ......................................................... 1/00 a 9/00 
Domesticação; mordaças; trelas ..................15/00; 25/00; 27/00 
Marcação; dispositivos para seu 
tratamento...............................................................11/00; 13/00 
Remoção de lã ...................................................................14/00 
Outros aparelhos........................................ 17/00 a 23/00, 29/00 

AVICULTURA; OVOS 
Alojamento, dispositivos para dar de 
comer ou beber .......................................................31/00, 39/00 
Marcação ...........................................................................35/00 
Outros aparelhos..........................................33/00, 37/00, 41/00 

43/00, 45/00 

APICULTURA 
Alojamento, dispositivos para dar de 
comer ou beber....................................................... 47/00, 53/00 
Outros dispositivos...................................... 49/00, 51/00, 55/00 

57/00, 59/00 
PISCICULTURA................................................................ 61/00, 63/00 
OUTRAS CRIAÇÕES OU REPRODUÇÕES, 
NOVAS CRIAÇÕES..................................................................... 67/00 
PESCA COM REDE.........................................................69/00 a 75/00 
PESCA COM LINHA 

Varas; molinetes..................................................... 87/00; 89/00 
Linhas; acessórios para as mesmas ............. 91/00; 83/00, 85/00 

93/00, 95/00 
Acessórios......................................................................... 97/00 

OUTROS TIPOS DE PESCA ................................69/00, 77/00 a 81/00 
 

 

Pecuária em geral, principalmente criação de gado  (dispositivos 
relacionados a arreios B 68 B) 
 

1/00 Alojamento de animais; Equipamento para esse fim 
(construção de edifícios, características de edifícios E 04; 
ventilação de edifícios F 24 F) 

1/01 . Remoção de esterco ou urina (1/015 tem prioridade) [2] 
1/015 . Revestimentos para o chão, por ex., placas para camas de 

gado [2] 
1/02 . Chiqueiros; Canais; Coelheiras ou similares 
1/03 . . Alojamento  para  animais domésticos ou de 

laboratório [2] 
1/035 . . Dispositivos para uso na criação de animais 

domésticos, por ex., guarnições para alojamento, 
camas para cachorros [2] 

1/04 . Estacas para amarração ou similares 
1/06 . Dispositivos para aferrolhar animais, por ex., cabrestos, 

trabelhos, cangas, prendedor de corrente 
1/062 . . Cangas [2] 
1/064 . . Fechos de corrente [2] 
1/08 . Disposições para soltar diversos animais simultaneamente 
1/10 . Comedouros (dispositivos para impedir o movimento de 

animais 15/04) 
1/12 . Postos de ordenha (dispositivos para ordenha A 01 J 1/00 a 

9/00) [2] 

3/00 Equipamento de pastagem, por ex., dispositivos para 
prender animais; Grades para impedir o desgarramento 
do grão; Cercas de arame eletrificado (construção de cercas 
em geral E 04 H 17/00; circuitos elétricos para cercas H 05 C) 

5/00 Dispositivos para alimentação de gado ou caça (1/10 tem 
prioridade; para aves domésticas 39/00) [2] 

5/01 . Cochos; Baldes para alimentos [2] 
5/015 . Suportes para pedras de lamber (blocos de sal A 23 K 

1/16) [2] 
5/02 . Dispositivos automáticos 

7/00 Bebedouros para gado ou caça 
7/02 . Dispositivos automáticos (estrutura de válvulas F 16 K) 
7/04 . . Acionados por bóias [2] 
7/06 . . acionados pelo animal [2] 

9/00 Instrumentos de sucção para rebanho de animais novos 

11/00 Marcação de animais (de aves 35/00; alicates para selos de 
chumbo B 25 B) 

13/00 Dispositivos para tratamento ou cuidado de animais, por 
ex., rascadeira (tesouras B 26 B); Protetores para 
machinhos (tornozelos, ataduras, emplastros A 61 D); 
Rabichos (como partes do arreio B 68 B 5/04); Dispositivos 
para impedir mordedura em manjedouras; Dispositivos 
para lavagem (acessórios para máquinas de ordenhar para 
tratamento de úberes ou tetas A 01 J 7/04; para finalidades 
médicas A 61 D 11/00); Proteção contra condições 
meteorológicas ou insetos 

14/00 Remoção de lã de ovelhas vivas ou animais similares 
(ferramentas de corte manuais B 26 B) [5] 

15/00 Dispositivos para domar animais, por ex., argolas para 
nariz, peias; Dispositivos para derrubar animais em geral; 
Equipamento para treinamento; Baias cobertas 
(disposit ivos para fins de veterinária A 61 D 3/00) 

15/02 . Equipamento para treinamento ou exercício (15/04 tem 
prioridade) [2] 

15/04 . Dispositivos para impedir movimentos; Dispositivos para 
impedir passagem através de cercas [2] 

17/00 Ferramentas para cortar chifres; Dispositivos para corrigir 
chifres 

19/00 Instrumentos para desmamar 

21/00 Dispositivos para ajudar ou impedir acasalamento (baias 
cobertas 15/00) 

23/00 Bolsas para esterco ou urina 

25/00 Mordaças 

27/00 Trelas ou coleiras, por ex., para cachorros (dispositivos 
especialmente adaptados ou montados para armazenar e 
desenrolar e reenrolar rapidamente pedaços de material 
B 65 H 75/34)  

29/00 Outros instrumentos para pecuária 
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Avicultura; Exame, limpeza, marcação ou classificação de ovos 

31/00 Alojamento de pássaros 
31/02 . Petrechos para portas; Abridores automáticos para portas 

(contadores para aplicações específicas G 07 C 9/00) 
31/04 . Tábuas inclinadas; Dispositivos para remoção de 

excrementos 
31/06 . Gaiolas 
31/07 . . Gaiolas transportáveis (31/08 tem prioridade) [2] 
31/08 . . Gaiolas desmontáveis 
31/10 . Portas; Alçapões 
31/12 . Poleiros 
31/14 . Caixas para aninhar 
31/16 . . Ninhos para postura de aves domésticas; Coleta de 

ovos [2] 
31/17 . . . Pilhas para ninhos de postura [2] 
31/18 . Galinheiros ou capoeiras; Chocadeiras 
31/19 . . Chocadeiras [2] 
31/20 . . Dispositivos de aquecimento 
31/22 . Viveiros para aves domésticas 
31/24 . Pombais; Pombais de criação [2] 

33/00 Ovos artificiais 

35/00 Marcação de aves domésticas ou outros pássaros 

37/00 Constrangimento de pássaros, por ex., grampos para asas 

39/00 Dispositivos para alimentar ou dar de beber a aves 
domésticas ou outros pássaros [2] 

39/01 . Dispositivos de alimentação (39/04 tem prioridade) [2] 
39/012 . . de enchimento automático [2] 
39/014 . . Comedouros; Dispositivos para despejar alimentos [2] 
39/02 . Dispositivos para dar de beber (39/04 tem prioridade; 

estrutura de válvulas F 16 K) [2] 
39/022 . . com suprimento controlado por peso [2] 
39/024 . . com suprimento controlado por bóia [2] 
39/026 . . conservados cheios, em nível constante, por uma 

reserva incorporada [2] 
39/04 . Comedouros e bebedouros combinados 
39/06 . Dispositivos para ceva 
 

41/00 Incubadeiras para aves domésticas 
41/02 . Dispositivos para aquecimento 
41/04 . Controle da umidade nas incubadeiras 
41/06 . Dispositivos para virar os ovos em incubadeiras 

43/00 Exame, seleção ou limpeza de ovos (exame ou análise de 
ovos, por ex., por meio de velas, G 01 N 33/08) 

43/04 . Seleção de ovos 
43/06 . . de acordo com o tamanho 
43/08 . . de acordo com o peso (seleção por peso em geral B 07 

C 5/16) 
43/10 . . Seleção e selagem 

45/00 Outros dispositivos para avicultura, por ex., dispositivos 
para determinar se uma ave está prestes a pôr ovos 

 
 
Apicultura 

47/00 Colméias 
47/02 . Estrutura ou disposição de armações para os favos de mel 

47/04 . Favos de mel artificiais 
47/06 . Outros detalhes de colméias, por ex., dispositivos de 

ventilação, entradas para as colméias, protetores, divisões, 
saídas de emergência para abelhas 

49/00 Viveiro; Caixa para o transporte ou a instalação da rainha 

51/00 Dispositivos para tratar as colméias ou parte das mesmas, 
por ex., para limpar ou desinfetar 

53/00 Dispositivos para dar de comer ou beber às abelhas 

55/00 Defumadores; Acessórios para apicultores, por ex., véus, 
(cachimbos A 24 F) 

57/00 Dispositivos para formar, evitar ou apanhar enxames; 
Dispositivos para apanhar zangões 

 
59/00 Coleta de mel 
59/02 . Dispositivos para desopercular favos de mel 
59/04 . Coadores de mel 
59/06 . Dispositivos para extração da cera 
 
 
Piscicultura; Aquários, Viveiros 

61/00 Cultura de peixes, mexilhões, lagostins, lagostas, esponjas, 
pérolas ou similares (colheita de ostras, mexilhões, esponjas 
ou similares 80/00) 

61/02 . Dispositivos para alimentar peixes 

63/00 Receptáculos para peixes vivos, por ex., aquários;  (malhas 
ou outros recipientes para manter os peixes capturados 97/20); 
Viveiros [5] 

63/02 . Receptáculos especialmente adaptados para transporte de 
peixes vivos 

63/04 . Disposições para tratamento de água especialmente 
adaptadas para receptáculos para peixes vivos (filtros em 
geral B 01 D; tratamento de água em geral C 02 F) [3] 

63/06 . Disposições para aquecimento ou iluminação nos ou 
anexas aos receptáculos para peixes vivos (aparelhos de 
aquecimento ou iluminação per se F 21, H 01, H 05 B) [3] 

 

65/00 Cordas para içar peixes graúdos 

67/00 Criação ou reprodução de animais, não incluídas em outro 
local; Novas criações de animais (métodos para reprodução 
ou fertilização A 61 D 19/00; preparações medicinais contendo 
esperma A 61 K 35/52; aparelhos para cultivo de célula animal 
ou tecido C 12 M 3/00; cultivo ou manutenção das células 
animais ou tecido C 12 N 5/00; engenharia genética ou de 
mutação C 12 N 15/00) 

 
 
Nota: 
 Neste grupo o seguinte termo é empregado com o sentido 

indicado: 
 – “reprodução” significa a obtenção de animais até e 

incluindo seu nascimento ou incubação [5] 
 
67/02 . Reprodução de vertebrados (baias cobertas 15/00; 

dispositivos para ajudar ou impedir acasalamento 21/00) 
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67/027 . Novas criações de vertebrados [5] 
67/033 . Criação ou reprodução de invertebrados; Novas criações 

de invertebrados [5] 
67/04 . . Bichos-da-seda [5] 
 
Pesca (cordas para içar peixes graúdos 65/00; pesca com linha 83/00 
a 97/00) 

69/00 dispositivos fixos para captura 
69/02 . Redes fixas sem armadilhas 
69/04 . Redes fixas com armadilhas 
69/06 . Armadilhas 
69/08 . . Armadilhas rígidas, por ex., caixas para apanhar 

lagostas 
69/10 . . Armadilhas desmontáveis 

71/00 Redes flutuante s 

73/00 Arrastões (redes de arrasto) 
73/02 . Traineiras 
73/04 . . Dispositivos para espalhar ou colocar em posição, por 

ex., seu controle [2] 
73/045 . . . para  afastamento  lateral,  por ex.,  tábuas  de  

arrasto [2] 
73/05 . . . para afastamento vertical [2] 
73/053 . . . Roletes para linha de fundo [4] 
73/06 . . Dispositivos de reboque para os cabos de proa 
73/10 . . Determinação da quantidade de pesca, por ex., pela 

tração ou arrasto das linhas 
73/12 . Redes mantidas na água em posição vertical, por ex., 

tarrafas 

74/00 Outras redes de pesca ou similares [2] 

75/00 Acessórios  para redes; Detalhes de redes, por ex., 
estrutura [4] 

75/02 . Dispositivos de iluminação para redes 
75/04 . Bóias (para pesca com linha 93/00) [4] 
75/06 . Chumbadas (para pesca com linha 95/00) [4] 

77/00 Puçás; "Colheres" de pesca 

79/00 Métodos ou meios de capturar peixes a granel não 
incluídos nos grupos 69/00 a 77/00 

79/02 . por eletrocussão (circuitos elétricos para esse fim H 05 C) 

80/00 Colheita de ostras, mexilhões, esponjas ou similares (redes 
73/00, 74/00; dragas E 02 F) [3] 

81/00 Pesca com projéteis (armas, outros projéteis que não arpões 
F 41, F 42) 

81/04 . Arpões para peixes 
81/06 . Equipamento para pesca submarina (equipamento para 

natação A 63 B 31/00 a 35/00) 
 
Pesca com linha 

83/00 Anzóis 
83/02 . Anzol de montagem expansível 
83/04 . com pontas especiais (garatéia) 
83/06 . Dispositivos para prender a isca em anzóis 

85/00 Iscas artificiais 
85/01 . com emissão de luz, de som, exalando aroma ou similares 

[2,5] 
85/02 . com meios para ocultar ou proteger anzóis, por ex., para 

prevenir contra o embaraçamento com plantas inúteis [5] 
85/08 . Moscas artificiais (dispositivos para ancorar iscas com 

penas 97/26) [5] 
85/10 . com pelo menos um corpo rotativo plano tendo seu eixo de 

rotação substancialmente não-coincidente com o eixo 
longitudinal do corpo [5] 

85/12 . compreendendo um corpo giratório ao redor do seu eixo 
longitudinal, por ex., peças artificiais de metal [5] 

85/14 . com corpos ondulados, planos, ou substancialmente 
planos, por ex., iscas em forma de colher [5] 

85/16 . com outros corpos ondulados, planos, ou substancialmente 
planos, por ex., rolhas [5] 

85/18 . . de duas ou mais partes [5] 

87/00 Varas 
87/02 . Dispositivos para ligar partes de varas  
87/04 . Guias das linhas nas varas 
87/06 . Dispositivos para fixar molinetes em varas 
87/08 . Seguradores manuais [5] 

89/00 Molinetes 
89/01 . com enrolamento do fio, isto é, com um elemento de 

enrolamento rotativo e de tambor estando fixo, durante o 
recolhimento da linha (89/027 tem prioridade) [2,5] 

89/012 . . acionado a motor [2] 
89/015 . com tambor rotativo (89/033 tem prioridade) [2,5] 
89/0155 . . Dispositivos contra retrocesso [5] 
89/016 . . Molinetes tipo mosca [5] 
89/0165 . . para carretilha [5] 
89/017 . . acionado a motor [2] 
89/02 . Dispositivos de freagem para molinetes 
89/027 . . com aceleração [5] 
89/033 . . com tambor rotativo [5] 
89/06 . Molinetes reversíveis [5] 
89/08 . Aparelhos de pesca sem vara, isto é, molinetes manuais [5] 

91/00 Linhas 
91/02 . Dispositivos para arremesso de linhas 
91/03 . Dispositivos de conexão (dispositivos para fixar ou 

remover as chumbadas das linhas 95/02) [5] 
91/04 . . para fixar linhas aos anzóis ou iscas [5] 
91/047 . . para fixar linhas a outras linhas [5] 
91/053 . . Guias, isto é, dispositivos de fixação para esticar os 

guias, por ex., evitando entrelaçamento dos mesmos 
[5] 

91/06 . Dispositivos situados nas linhas, não incluídos em outro 
local, por ex., fisgador automático (bóias 93/00) [2,5] 

91/08 . . Dispositivos volantes [5] 
91/10 . . para ajuste automático de anzóis [5] 
91/12 . . Linhas tipo mosca [5] 
91/14 . Guias [5] 
91/16 . . para peixes voadores [5] 
91/18 . Espinhéis, linhas compridas; Acessórios para os mesmos, 

por ex., dispositivos para iscar, içadores, bobinadores para 
ajuste [5] 

91/20 . Dispositivos para medição do comprimento da linha ou 
profundidade [5] 
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93/00 Bóias para pesca com linha, com ou sem dispositivo de 
sinalização [4,5] 

93/02 . com dispositivos sinalizadores [5] 

95/00 Chumbadas para pesca com linha 
95/02 . Dispositivos para fixar ou remover as chumbadas das 

linhas [5] 

97/00 Acessórios para pesca com linha (puçás, "colheres" de pesca 
77/00) 

97/01 . para pesca sob o gelo [2] 
97/02 . Dispositivos para depositar iscas no fundo 
97/04 . Recipientes para isca; Preparo da isca (produtos 

alimentícios para determinados animais A 23 K 1/18) [2] 
97/05 . . Recipientes para iscas vivas mantidas na água, por ex., 

para peixes pequenos, camarões [5] 
97/06 . Recipientes ou suportes para anzóis, linhas, chumbadas, 

iscas com penas ou similares [5] 

97/08 . Estojos para varas 
97/10 . Suportes para varas 
97/11 . . com dispositivos de enganchamento automático [5] 
97/12 . Dispositivos de sinalização, por ex., dispositivos à báscula 

(91/06 tem prioridade) [2] 
97/14 . Arpões 
97/16 . Dispositivos para secar linhas de pesca 
97/18 . para retirar os anzóis de dentro do peixe [5] 
97/20 . Malhas ou outros recipientes para manter os peixes 

capturados (97/05 tem prioridade) [5] 
97/22 . Plataformas ou caixotes-assento especialmente adaptados 

para pesca com linha, por ex., caixas de equipamento para 
uso como assentos [5] 

97/24 . Disposições para desengatar os anzóis dos obstáculos [5] 
97/26 . Dispositivos para ancorar iscas tipo mosca [5] 
97/28 . . Mordentes especialmente adaptados para os  

mesmos [5] 
 

 

A 01 L FERRAGEM DE ANIMAIS  
 
 
Índice da Subclasse 
 
FERRADURAS............................................................1/00, 3/00, 5/00,  
 9/00 

EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS....................7/00, 11/00, 13/00 
 15/00 

 

1/00 Ferraduras para cavalos ou outros solípedes, presas com 
cravos (3/00 tem prioridade) 

1/02 . Ferraduras rígidas constituídas de uma só parte 
1/04 . Ferraduras rígidas constituídas de várias partes 

3/00 Ferraduras presas por outros meios além de cravos, com 
ou sem fixação complementar por cravos 

3/02 . Ferraduras constituídas de uma só parte 
3/04 . Ferraduras constituídas de duas ou mais partes ligadas por 

meio de juntas articuladas 
3/06 . Apetrechos em forma de ferradura que possibilitam a 

marcha de animais de tração em charcos ou similares 

5/00 Ferraduras feitas de material elástico 

7/00 Acessórios para ferrar animais 
7/02 . Inserções ou solas elásticas para ferraduras 
7/04 . Rompões ou tachões rígidos de ferradura 
7/06 . Rompões ou tachões elásticos de ferradura 
7/08 . Grampos para gelo, aplicáveis a ferraduras 
7/10 . Cravos para ferraduras 

9/00 Ferraduras para outros animais, por ex., bois 

11/00 Ferramentas ou instrumentos para ferraduras (fabricação 
de ferraduras por laminação B 21 H 7/12, por forjamento 
B 21 K 15/02) 

13/00 Currais para animais enquanto são ferrados 

15/00 Aparelhos ou emprego de substâncias para tratamento de 
cascos 

 

A 01 M APRISIONAMENTO OU CAPTURA DE ANIMAIS (apicultura A 01 K 47/00 a 59/00; pesca A 01 K 69/00 a 97/00; pesticidas 
A 01 N); APARELHOS PARA DESTRUIÇÃO DE PLANTAS OU ANIMAIS NOCIVOS (equipamentos adaptados em ou para 
aeronaves, para lançamento ou liberação de matéria em pó, líquida ou gasosa, por ex., pesticidas, herbicidas, B 64 D 1/16) 

 
Nota 
Nesta subclasse, os termos “matar” e “destruir”  abrangem a “esterilização não-química” de invertebrados”. [7]  

 
Índice da Subclasse 
 
PULVERIZADORES; FUMIGADORES; 
LANÇA-CHAMAS......................................7/00 a 11/00; 13/00; 15/00 

CAPTURA OU MATANÇA DE INSETOS........................1/00 a 5/00,  
....................................................................................................... 17/00 
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CAPTURA OU MATANÇA DE OUTROS  
ANIMAIS QUE NÃO INSETOS...........................19/00, 23/00, 25/00,  
........................................................................................................27/00 

DISPOSITIVOS PARA AFUGENTAR; 
DISPOSITIVOS DE CAÇA............................................... 29/00; 31/00 
DESTRUIÇÃO DE VEGETAÇÃO 
INDESEJÁVEL ............................................................................. 21/00 

 

 
1/00 Meios fixos para capturar ou matar insetos 
1/02 . com dispositivos para atrair os insetos 
1/04 . . por meio de iluminação 
1/06 . por meio de efeito de sucção 
1/08 . por meio de efeitos de iluminação e sucção combinados 
1/10 . Armadilhas 
1/12 . . reposição automática 
1/14 . Captura por meio de superfícies adesivas 
1/16 . . Papéis ou fitas pega-moscas 
1/18 . . Cintas adesivas ou revestimentos para árvores 
1/20 . Envenenamento, narcotização ou queima de insetos 
1/22 . por meios elétricos (circuitos elétricos per se H 05 C) 
1/24 . Disposições em edifícios, portas, janelas ou similares 

3/00 Implementos manuais outros que não pulverizadores de 
líquido ou pós, para capturar ou matar insetos, por ex., 
redes para apanhar borboletas 

3/02 . Mata-moscas 
3/04 . com superfícies adesivas 

5/00 Captura de insetos em campos, jardins ou florestas, por 
meio de dispositivos móveis 

5/02 . Dispositivos portáteis 
5/04 . Máquinas sobre rodas, com meios para remover insetos 

por raspagem ou escovação 
5/06 . . com superfícies adesivas 
5/08 . . com ventiladores 

7/00 Adaptações ou disposições especiais de aparelhos de 
pulverização de líquidos para os fins abrangidos por esta 
subclasse (aparelhos de pulverização em geral B 05 B) 

9/00 Adaptações ou disposições especiais de aparelhos de 
pulverização de pós para os fins abrangidos por esta 
subclasse (aparelhos de pulverização em geral B 05 B) 

11/00 Adaptações ou disposições especiais de aparelhos 
combinados para pulverização de líquidos e pós para os 
fins abrangidos por esta subclasse (aparelhos de 
pulverização em geral B 05 B) 

13/00 Fumigadores; Aparelhos para espalhar gases 

15/00 Lança-chamas especialmente adaptados para os fins 
abrangidos por esta subclasse (lança-chamas em geral 
F 41 H 9/02) 

17/00 Aparelhos para destruir pragas no solo ou nos alimentos 

19/00 Aparelhos para destruir animais daninhos que não insetos, 
por água fervente, vapor, ar quente ou eletricidade 

21/00 Aparelhos para destruição de vegetação indesejável, por 
ex., ervas daninhas (biocidas, reguladores de crescimento de 
vegetação A 01 N 25/00 a 65/00; aparelhos de pulverização ou 
atomização em geral B 05 B; matérias para condicionar ou 
estabilizar o solo C 09 K 17/00; controle de vegetação 
indesejável em rodovias ou vias permanentes de ferrovias 
E 01 H 11/00) 

21/02 . Aparelhos para destruição mecânica 
21/04 . Aparelhos para destruição por meio de vapor, produtos 

químicos, queima ou eletricidade 

23/00 Armadilhas para animais 
23/02 . Armadilhas captadoras 
23/04 . . com plataformas basculantes 
23/06 . . . com mecanismos para travar plataformas 

basculantes 
23/08 . . com vias de acesso apenas para entrar 
23/10 . . com cilindros rotativos ou torniquetes 
23/12 . . com dispositivos para atirar o animal para dentro de 

uma jaula 
23/14 . . Outras armadilhas de reposição automática 
23/16 . Armadilha de caixote 
23/18 . . com alçapões articulados 
23/20 . . com portas de guilhotina ou corrediças 
23/22 . . com tampas basculantes 
23/24 . Armadilhas de mandíbulas ou similares acionadas a mola 
23/26 . . do tipo de mandíbulas duplas ou tenazes 
23/28 . . . Dispositivos para armar armadilhas de mandíbulas 
23/30 . . Armadilhas de fundo basculante 
23/32 . . Armadilhas de raqueta e rede 
23/34 . . com laços 
23/36 . . com disposições para trespassar a vítima 
23/38 . Armadilhas elétricas 

25/00 Dispositivos para distribuir venenos para animais (27/00 
tem prioridade; para insetos 1/20) [3] 

27/00 Aparelhos acionados pelos animais, destinados a lançar 
projéteis ou projetar outros objetos destinados a matá-los, 
por ex., para trespassar ou de tiro [3] 

29/00 Dispositivos para afugentar, por ex., espantalhos 
29/02 . com meios para emissão de sinais audíveis [2] 
29/04 . . com um gerador para produzir explosões periódicas [2] 

31/00 Dispositivos para caça 
31/02 . Galerias de tiro (assentos dobráveis A 47 C) 
31/04 . Matracas para batedores 
31/06 . Chamarizes artificiais 
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A 01 N CONSERVAÇÃO DE CORPOS DE SERES HUMANOS OU ANIMAIS OU PLANTAS OU PARTES DOS 
MESMOS;BIOCIDAS, POR EX., DESINFETANTES, PESTICIDAS, HERBICIDAS (prep aração para fins medicinais, dentários 
ou toalete A 61 K; métodos de desinfecção ou esterilização em geral, aparelhos para os mesmos A 61 L); REPELENTES OU 
ATRAT IVOS DE PESTES (chamarizes A 01 M 31/06; preparações medicinais A 61 K); REGULADORES DO CRESCIMENTO 
DE PLANTAS (compostos em geral  C 01, C 07, C 08; fertilizantes C 05; condicionadores ou estabilizadores do solo C 09 K 17/00) 
 

Notas 

(1) Esta subclasse abrange:  
– composições, formas físicas, métodos de aplicação de materiais específicos ou utilização de compostos ou composições  

individuais [7]  
– esterilizantes químicos para esterilização sexual de invertebrados, por ex., insetos (esterilizantes sexuais para outros fins,  

A 61 K) [7] 
(2) Esta subclasse não abrange  substâncias que afetam o crescimento de uma planta unicamente pelo fornecimento de nutrientes, isto é, de 

alimentos da planta geralmente necessários para o crescimento ou substâncias que são usadas para evitar ou sanar as deficiências 
minerais das plantas, por ex., adição de quelatos de ferro para sanar cloroses de ferro, cujas substâncias são abrangidas pela classe  
C 05. [3] 

(3) Nesta subclasse, a seguinte expressão é empregada com o significado indicado: 
– "reguladores do crescimento das plantas" são aquelas substâncias as quais alteram a planta através de uma modificação química do 

metabolismo da planta, tais como as auxinas. [3] 
 
Índice da Subclasse  
 
CONSERVAÇÃO DE CORPOS HUMANOS 
OU DE ANIMAIS OU DE PLANTAS..................................1/00, 3/00 
BIOCIDAS, REPELENTES OU 
ATRATIVOS DE PESTES, REGULADORES 
DO CRESCIMENTO DE PLANTAS 

Forma física ou métodos de 
aplicação......................................................................25/00 

contendo compostos orgânicos ..................27/00 a 57/00, 61/00 
contendo compostos inorgânicos ...................................... 59/00 
contendo microorganismos,  
enzimas, extratos de animais ou 
plantas .................................................................... 63/00, 65/00 

 

Conservação de corpos de seres humanos ou de animais ou de 
plantas ou de partes dos mesmos 

1/00 Conservação de corpos de seres humanos ou de animais 
ou de partes dos mesmos (conservação de gêneros 
alimentícios A 23; preparações medicinais contendo 
materiais de mamíferos ou pássaros, por ex., sangue, 
esperma, A 61 K 35/12; cultura de células ou de tecidos C 
12 N 5/00) 

1/02 . Conservação de partes vivas 

3/00 Conservação de plantas ou partes das mesmas, por ex., 
inibição da evaporação, melhoria da aparência das 
folhas (conservação de gêneros alimentícios A 23; 
conservação ou amadurecimento químico de frutas ou 
hortaliças A 23 B 7/00); Cera de enxertos 

3/02 . Conservação por meios químicos da frescura das flores 
cortadas (aparelhos A 01 G 5/06) 

3/04 . Cera para enxertos 
 
Biocidas; Repelentes ou atrativos de pestes; Reguladores do 
crescimento de plantas [3] 
 
Notas 
(1) Atenção para as definições dos grupos dos elementos 

químicos após o título da Seção C. [3] 
(2) Nos grupos 27/00 a 65/00, salvo indicação contrária, uma 

invenção está classificada no último lugar apropriado para 
um ingrediente ativo. [3] 

(3) Nos casos em que um composto é descrito como existente 
em formas tautoméricas, ele é classificado como se 
existindo na forma que está classificada por último no 
sistema. [3] 

(4) Os compostos abrangidos por diferentes grupos principais 
em conformidade com partes especificadas alternadamente 
de suas fórmulas, estão classificados em cada um dos 
respectivos grupos principais. [3] 

(5) Os sais formados entre dois ou mais compostos orgânicos 
são classificados como o composto que fornece o íon 
essencial e este é também classificado como o composto 
que fornece o outro íon. [3] 

(6) Os sais ou quelatos de metal de um composto orgânico são 
classificados como esse composto. [3] 

(7) Para os fins desta subclasse, gêneros alimentícios não são 
considerados ingredientes ativos. [3] 

(8) Materiais diferentes aplicados em seqüência, em ocasiões 
diferentes, devem ser considerados como uma mistura de 
todos os materiais empregados. [3] 

(9) As composições sinérgicas ou potenciadas estão 
classificadas como se o elemento sinergista ou potenciador 
fosse um ingr ediente ativo. [3] 

(10) Nos grupos 25/00 a 65/00, é conveniente acrescentar os 
códigos de indexação relativos  aos componentes 
individuais de uma composição. Os códigos de indexação 
escolhidos dentre os referidos grupos, possuem os mesmos 
números dos símbolos de classificação, porém usam-se dois 
pontos (:) ao invés da barra oblíqua e devem ser ligados. [4] 
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(Uma linha vertical à esquerda do grupo indica que o grupo também pode ser usado com dois pontos ao invés da barra obliqua, para indexação de 
informação adicional) 

(11) Nos grupos de 25/00 a 65/00, o símbolo X significa 
nitrogênio, oxigênio, enxofre ou um halogênio; Y significa 
nitrogênio, oxigênio ou enxofre. Uma linha pontilhada entre 
os átomos indica uma ligação opcional, por ex., ... indica 
uma ou duas ligações simples ou uma ligação dupla. [3] 

 
25/00 Biocidas, repelentes ou atrativos de pestes ou 

reguladores do crescimento de plantas, caracterizados 
por suas formas ou por seus ingredientes inativos ou por 
seus métodos de aplicação (aparelhos para destruição de 
animais ou plantas nocivos A 01 M; papéis fungicidas, 
bactericidas, inseticidas, desinfetantes ou anti-sépticos D 21 
H); Substâncias para reduzir o efeito nocivo dos 
ingredientes ativos para outros organismos que não 
sejam pestes [3] 

25/02 . contendo líquidos como condutores, diluentes ou 
solventes [3] 

25/04 . . Dispersões ou géis (espumas 25/16) [3] 
25/06 . . . Aerossóis [3] 
25/08 . contendo sólidos como condutores ou diluentes [3] 
25/10 . . Compostos macromoleculares [3] 
25/12 . Pós ou grânulos (25/26 tem prioridade) [3] 
25/14 . . molháveis [3] 
25/16 . Espumas [3] 
25/18 . Composições emitentes de vapor ou fumaça com 

liberação retardada ou contínua (fumigadores A 01 M 
13/00) [3] 

25/20 . Composições combustíveis ou de geração de calor [3] 
25/22 . contendo ingredientes que estabilizam os ingredientes 

ativos [3] 
25/24 . contendo ingredientes para aumentar a fixação dos 

ingredientes ativos [3] 
25/26 . em forma particulada revestida [3] 
25/28 . . Microcápsulas [3] 
25/30 . caracterizados pelos surfactantes [3] 
25/32 . Ingredientes para reduzir o efeito nocivo das 

substâncias ativas para outros organismos que não 
sejam pestes, por ex., composições para redução da 
toxicidade, composições auto-destrutivas [3] 

25/34 . Formas configuradas, por ex., folhas, não mencionadas 
em qualquer outro subgrupo deste grupo principal [3] 

27/00 Biocidas, repelentes ou atrativos de pestes ou 
reguladores do crescimento das plantas contendo 
hidrocarbonetos [3] 

29/00 Biocidas, repelentes ou atrativos de pestes ou 
reguladores do crescimento de plantas contendo 
hidrocarbonetos halogenados [3] 

29/02 . Compostos acíclicos ou compostos contendo halogênio 
ligados a uma cadeia lateral alifática de um sistema de 
anéis ciclolifáticos [3] 

29/04 . Halogênio ligado diretamente a um sistema de anéis 
carbocíclicos [3] 

29/06 . . Hexaclorociclohexano [3] 
29/08 . . Halogênio diretamente ligado a um sistema de anéis 

policíclicos [3] 
29/10 . Halogênio ligado a uma cadeia lateral alifática de um 

sistema de anéis aromáticos [3] 
29/12 . . 1,1-Di- ou 1,1,1-tri-halo-2-aril-etano ou -eteno ou 

derivados dos mesmos, por ex., DDT [3] 

31/00 Biocidas, repelentes ou atrativos de pestes ou 
reguladores do crescimento de plantas contendo 
compostos orgânicos de oxigênio ou enxofre [3] 

31/02 . Compostos acíclicos [3] 
31/04 . Oxigênio ou enxofre ligado a uma cadeia lateral 

alifática de um sistema de anéis carbocíclicos [3] 
31/06 . Oxigênio ou enxofre ligado diretamente a um sistema 

de anéis cicloalifáticos [3] 
31/08   . Oxigênio ou enxofre ligado diretamente a um sistema 

de anéis aromáticos [3] 
31/10 . . Pentaclorofenol [3] 
31/12 . . Bisclorofenóis [3]  
31/14 . . Éteres [3] 
31/16 . . com dois ou mais átomos de oxigênio ou enxofre 

diretamente ligados ao mesmo sistema de anel 
aromático [3] 

33/00 Biocidas, repelentes ou atrativos de pestes ou 
reguladores do crescimento de plantas contendo 
compostos orgânicos de nitrogênio [3] 

33/02 . Aminas; Compostos quaternários de amônia [3] 
33/04 . . Nitrogênio ligado diretamente a um átomo de 

carbono alifático ou cicloalifático [3] 
33/06 . . Nitrogênio ligado diretamente a um sistema de anel 

aromático [3] 
33/08 . . contendo oxigênio ou enxofre [3] 
33/10 . . . tendo, pelo menos, um átomo de oxigênio ou 

enxofre ligado diretamente a um sistema de anel 
aromático [3] 

33/12 . . Compostos quaternários de amônia [3] 
33/14 . contendo ligações nitrogênio-halogênio [3] 
33/16 . contendo ligações nitrogênio-oxigênio [3] 
33/18 . . Nitro compostos [3] 
33/20 . . . contendo oxigênio ou enxofre ligado à estrutura 

de carbono que contém o grupo nitro [3] 
33/22 . . . . tendo, pelo menos, um átomo de oxigênio   

ou enxofre e, pelo menos, um grupo nitro 
ligados, diretamente, ao mesmo sistema de 
anel aromático [3] 

33/24 . . apenas um átomo de oxigênio ligado ao átomo de 
nitrogênio [3] 

33/26 . contendo ligações nitrogênio-nitrogênio, por ex., azidas, 
compostos diazo-amino, compostos diazônicos, 
derivados da hidrazina [3] 

35/00 Biocidas, repelentes ou atrativos de pestes ou 
reguladores do crescimento de plantas contendo 
compostos orgânicos contendo um átomo de carbono, 
tendo duas ligações a heteroátomos com no máximo 
uma ligação a halogênio, por ex., radical aldeído [3] 

35/02 . contendo grupos aldeído ou ceto grupos ou tioanálogos 
dos mesmos, alifaticamente ligados; Derivados dos 
mesmos, por ex., acetais [3] 

35/04 . contendo grupos ceto ou aldeído, ou tioanálogos dos 
mesmos, diretamente ligados a um sistema de anel aro 
mático, por ex., acetofenona; Derivados dos mesmos, 
por ex., acetais [3] 

35/06 . contendo ceto ou ticoceto grupos como parte de um 
anel, por ex., ciclohexanona, quinona; Derivados dos 
mesmos, por ex., cetais [3] 

35/08 . pelo menos uma das ligações a heteroátomos é a 
nitrogênio [3] 

35/10 . . contendo uma dupla ligação carbono-nitrogênio [3] 
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(Uma linha vertical à esquerda do grupo indica que o grupo também pode ser usado com dois pontos ao invés da barra obliqua, para indexação de 
informação adicional) 

e 

37/00 Biocidas, repelentes ou atrativos de pestes ou 
reguladores do crescimento de plantas contendo 
compostos orgânicos contendo um átomo de carbono, 
tendo três ligações a heteroátomos com no máximo duas 
ligações a halogênio, por ex., ácidos ciclopropano 
carboxílicos (contendo ácidos ciclopropano carboxílicos 
dos derivados dos mesmos, por ex. nitrilas ácidas 
ciclopropano carboxílicas 53/00) [3] 

37/02 . Ácidos carboxílicos saturados ou tioanálogos dos 
mesmos; Derivados dos mesmos [3] 

37/04 . . polibásicos [3] 
37/06 . Ácidos carboxílicos insaturados ou tioanálogos dos 

mesmos; Derivados dos mesmos [3] 
37/08 . contendo grupos carboxílicos ou tioanálogos dos 

mesmos; diretamente ligados pelo átomo de carbono a 
um anel cicloalifático; Derivados dos mesmos [3] 

37/10 . Ácidos carboxílicos aromáticos ou aralifáticos ou 
tioanálogos dos mesmos; Derivados dos mesmos [3] 

 

37/12 . contendo o grupo,        no qual Cn 
significa uma estrutura de carbono que não contém um 
anel; Tioanálogos dos mesmos [3] 

37/14 . contendo o grupo;       Tioanálogos 
dos mesmos [3] 

37/16 . contendo o grupo;      Tioanálogos dos 
mesmos [3] 

37/18 . contendo o grupo -CO-N<, por ex., amidas ou imidas de 
ácido carboxílico; Tioanálogos das mesmas [3] 

37/20 . . contendo o grupo;       no qual Cn  
significa uma estrutura de carbono que não contém 
um anel; Tioanálogos dos mesmos [3] 

37/22 . . o átomo de nitrogênio sendo diretamente ligado a 
um sistema de anel aromático, por ex., anilidas [3] 

37/24 . . . contendo pelo menos um átomo de oxigênio ou 
enxofre, estando diretamente ligado ao mesmo 
sistema de anel aromático [3] 

37/26 . . contendo o grupo   ;     Tioanálogos 
dos mesmos [3] 

37/28 . . contendo o grupo     ; Tioanálogos 
dos mesmos [3] 

37/30 . . contendo os grupos -CO-N< e,     
ambos sendo diretamente ligados por seus átomos 
de carbono à mesma estrutura de carbono, por ex., 
H2N-NH-CO-C6H4-COOCH3; Tioanálogos dos 
mesmos [3] 

37/32 . . Imidas cíclicas de ácidos carboxílicos polibásicos 
ou tioanálogos dos mesmos [3] 

37/34 . Nitrilas [3] 

37/36 . contendo, pelo menos, um grupo carboxílico ou um 
tioanálogo ou um derivado dos mesmos e uma ligação 
simples de um átomo de oxigênio ou enxofre ligado à 
mesma estrutura de carbono, esse átomo de oxigênio ou 
enxofre não sendo um membro de um grupo carboxílico 
ou de um tioanálogo ou de um derivado dos mesmos, 
por ex., ácidos hidroxi-carboxílicos [3] 

37/38 . . tendo, ao menos, um átomo de oxigênio ou enxofre 
ligado a um sistema de anel aromático [3] 

37/40 . . . tendo, pelo menos, um grupo carboxílico ou um 
tioanálogo ou um derivado dos mesmos e um 
átomo de oxigênio ou enxofre ligado ao mesmo 
sistema de anel aromático [3] 

37/42 . contendo dentro da mesma estrutura de carbono um 
grupo carboxílico ou um tioanálogo ou um derivado dos 
mesmos e um átomo de carbono tendo apenas duas 
ligações a heteroátomos, com no máximo uma ligação a 
halogênio, por ex., ácidos ceto-carboxílicos [3] 

37/44 . contendo, pelo menos, um grupo carboxílico ou um 
tioanálogo ou um derivado dos mesmos e um átomo de 
nitrogênio ligado à mesma estrutura de carbono por 
uma ligação simples ou dupla, este átomo de nitrogênio 
não sendo um membro de um derivado ou de um 
tioanálogo de um grupo carboxílico, por ex., ácidos 
amino-carboxílicos [3] 

37/46 . . Derivados de N-acila [3] 
37/48 . . Ácidos nitro-carboxílicos; Derivados dos  

mesmos [3] 
37/50 . . o átomo de nitrogênio estando duplamente ligado à 

estrutura de carbono [3] 
37/52 . contendo grupos,     por ex., amidinas de 

ácido carboxílico [3] 

39/00 Biocidas, repelentes ou atrativos de pestes ou 
reguladores do crescimento de plantas, contendo 
compostos ariloxi - ou ariltio-alifáticos ou cicloalifáticos, 
contendo o grupo       ou      por 
ex., fenoxietilamina, feniltio-acetonitrila, fenoxiacetona 
[3] 

 
Nota 

Neste grupo, o símbolo Cn significa uma estrutura de 
carbono que não contém um sistema de anel aromático n ≥ 
2 [3] 
 

39/02 . Ácidos ariloxi-carboxílicos; Derivados dos mesmos [3] 
39/04 . . Ácidos ariloxi-acéticos; Derivados dos mesmos [3] 

41/00 Biocidas, repelentes ou atrativos de pestes ou 
reguladores do crescimento de plantas, contendo 
compostos orgânicos com um átomo de enxofre ligado a 
um heteroátomo [3] 

41/02 . contendo uma dupla ligação enxofre-oxigênio [3] 
41/04 . . Ácidos sulfônicos; Derivados dos mesmos [3] 
41/06 . . . Amidas de ácidos sulfônicos [3] 
41/08 . . . Haletos de ácidos sulfônicos, Ácidos α-hidroxi-

sulfônicos; Ácidos amino-sulfônicos; Ácidos 
tiosulfônicos; Derivados dos mesmos [3] 

41/10 . . Sulfonas; Sulfóxidos [3] 
41/12 . não contendo ligações enxofre-oxigênio, por ex., 

polisulfetos [3] 
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43/00 Biocidas, repelentes ou atrativos de pestes ou 
reguladores do crescimento de plantas, contendo 
compostos heterocícl icos (contendo anidridos cíclicos, 
imidas cíclicas 37/00; contendo compostos da fórmula (3)   

 contendo apenas um anel heterocíclico,  

 no qual m≥1 e  n≥0 e     é insubstituída ou 
alquil-substituída pirrolidina, piperidina, morfolina, 
tiomorfolina, piperazina ou uma polimetilenoimina, com 
quatro ou mais grupos CH2, 33/00 a 41/12; contendo ácidos 
ciclopropano carboxílicos ou derivados dos mesmos, por 
ex., éteres tendo anéis heterocíclicos 53/00) [3] 

 
Notas 
 
(1) No grupo 43/00, os seguintes termos ou expressões são 

empregados com os significados indicados: 
– "heteroanel" é um anel que tem, pelo menos, um 

átomo de halogênio, nitrogênio, oxigênio ou enxofre 
como um membro do anel; [3] 

– "ligados por ponte" significa a presença de, pelo 
menos, uma fusão que não do tipo orto, peri e 
"espiro"; [3] 

– dois anéis são "condensados" se eles partilham, pelo 
menos, um membro do anel, isto é, "espiro" e "ligados 
por ponte" são considerados condensados; [3] 

– "sistema de anéis condensados" é um sistema de anéis 
no qual todos os anéis são condensados entre si. [3] 

(2) No grupo 43/00, o número de anéis num sistema de anéis 
condensados é igual ao número de cisões necessárias para 
converter o sistema de anéis numa cadeia acíclica. Os 
anéis relevantes num sistema condensado são escolhidos 
em conformidade com os seguintes critérios, 
consecutivamente: 
(i) o menor número de membros do anel,  
(ii) o maior número de heteroátomos como membros do 

anel. 
Os membros do anel partilhados por dois ou mais anéis 
são considerados como sendo um membro de cada um 
desses anéis. [3] 

43/02 . tendo anéis com um ou mais átomos de oxigênio ou 
enxofre como os únicos heteroátomos do anel [3] 

43/04 . . com um heteroátomo [3] 
43/06 . . . anéis de cinco membros [3] 
43/08 . . . . com oxigênio como o heteroátomo do  

anel [3] 
43/10 . . . . com enxofre como o heteroátomo do  

anel [3] 
43/12 . . . . condensado com um anel carbocíclico [3] 
43/14 . . . anéis de seis membros [3] 
43/16 . . . . com oxigênio como o heteroátomo do  

anel [3] 
43/18 . . . . com enxofre como o heteroátomo do  

anel [3] 
43/20 . . . anéis de três ou quatro membros [3] 
43/22 . . . anéis com mais do que seis membros [3] 
43/24 . . com dois ou mais heteroátomos [3] 
43/26 . . . anéis de cinco membros [3] 
43/28 . . . . com dois heteroátomos nas posições 1, 3 [3] 
43/30 . . . . com dois átomos de oxigênio nas posições 

1, 3, condensados com um anel carbocíclico 
[3] 

43/32 . . . anéis de seis membros [3] 
43/34 . tendo anéis com um átomo de nitrogênio como o único 

heteroátomo do anel [3] 

43/36 . . anéis de cinco membros [3] 
43/38 . . . condensados com anéis carbocíclicos [3] 
43/40 . . anéis de seis membros [3] 
43/42 . . . condensados com anéis carbocíclicos [3] 
43/44 . . anéis de três ou quatro membros [3] 
43/46 . . anéis com mais do que seis membros [3] 
43/48 . tendo anéis com dois átomos de nitrogênio como os 

únicos heteroátomos do anel [3] 
43/50 . . 1,3-Diazóis, 1,3-Diazóis hidrogenados [3] 
43/52 . . . condensado com anéis carbocíclicos por ex., 

benzimidazois [3] 
43/54 . . 1,3-Diazinas; 1,3-Diazinas-hidrogenadas [3] 
43/56 . . 1,2-Diazóis; 1,2-Diazóis-hidrogenados [3] 
43/58 . . 1,2-Diazinas; 1-2-Diazinas-hidrogenadas [3] 
43/60 . . 1,4-Diazinas; 1,4-Diazinas-hidrogenadas [3] 
43/62 . . anéis com três ou quatro membros ou anéis com 

mais do que seis membros [3] 
43/64 . tendo anéis com três átomos de nitrogênio como os 

únicos heteroátomos do anel [3,4] 
43/647 . . Triazóis; Triazóis hidrogenados [4] 
43/653 . . . 1,2,4-Triazóis; 1,2,4-Triazóis hidrogenados [4] 
43/66 . . 1,3,5-Triazinas, não hidrogenadas e não substituídas 

nos átomos de nitrogênio do anel [3] 
43/68 . . . com dois ou três átomos de nitrogênio 

diretamente ligados aos átomos de carbono do 
anel [3] 

43/70 . . . . Diamino-1,3,5-triazinas com apenas um 
átomo de oxigênio, enxofre ou halogênio ou 
apenas um grupo ciano, tiociano (-SCN), 
cianato (-OCN) ou azida (-N3) diretamente 
ligado a um átomo de carbono do anel [3] 

43/707 . . . 1,2,3- ou 1,2,4-triazinas; 1,2,3- ou 1,2,4-
triazinas hidrogenados [4] 

43/713 . tendo anéis com quatro ou mais átomos de nitrogênio 
como os únicos heteroátomos do anel [4] 

43/72 . tendo anéis com átomos de nitrogênio e átomos de 
oxigênio ou enxofre como heteroátomos do anel [3] 

43/74 . . anéis de cinco membros com um átomo de 
nitrogênio e/ou um átomo de oxigênio ou um átomo 
de enxofre nas posições 1,3 [3] 

43/76 . . . 1,3-Oxazóis; 1,3-Oxazóis hidrogenados [3] 
43/78 . . . 1,3-Tiazóis; 1,3-Tiazóis hidrogenados [3] 
43/80 . . anéis de cinco membros com um átomo de 

nitrogênio e/ou um átomo de oxigênio ou um átomo 
de enxofre nas posições 1, 2 [3] 

43/82 . . anéis de cinco membros com três heteroátomos no 
anel [3] 

43/824 . . . 1,3,4-Oxa(tia)diazóis;1,3,4-oxa(tia)diazóis 
hidrogenados [6] 

43/828 . . . 1,2,3-Oxa(tia)diazóis:1,2,3-oxa(tia)diazóis 
hidrogenados [6] 

43/832 . . . 1,2,5-Oxa(tia)diazóis:1,2,5-oxa(tia)diazóis 
hidrogenados [6] 

43/836 . . . 1,2,4-Oxa(tia)diazóis:1,2,4-oxa(tia)diazóis 
hidrogenados [6] 

43/84 . . anéis de seis membros com um átomo de nitrogênio 
e/ou um átomo de oxigênio ou um átomo de enxofre 
nas posições 1, 4 [3] 

43/86 . . anéis de seis membros com um átomo de nitrogênio 
e/ou um átomo de oxigênio ou um átomo de enxofre 
nas posições 1, 3 [3] 

43/88 . . anéis  de  seis membros com três heteroátomos no 
anel [3] 
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43/90 . tendo dois ou mais heteroanéis relevantes, condensados 
entre  si  ou  com um sistema de anéis carbocíclicos 
comum [3] 

43/92 . tendo anéis com um ou mais átomos de halogênio como 
heteroátomos do anel [3] 

45/00 Biocidas, repelentes ou atrativos de pestes ou 
reguladores do crescimento de plantas contendo 
compostos com três ou mais anéis carbocíclicos 
condensados entre si, pelo menos um anel não sendo um 
anel de seis membros (hidrocarbonetos halogenados 29/08; 
condensados com anéis heterocíclicos 43/00) [3] 

45/02 . tendo três anéis carbocíclicos [3] 

47/00 Biocidas, repelentes ou atrativos de pestes ou 
reguladores do crescimento de plantas, contendo 
compostos orgânicos com um átomo de carbono não 
sendo membro de um anel e não tendo ligação a um 
átomo de carbono ou hidrogênio, por ex., derivados do 
ácido carbônico (tetrahaletos de carbono 29/02) [3] 

47/02 . o átomo de carbono não tendo ligações com átomos de 
nitrogênio [3] 

47/04 . . contendo os grupos > N-S-C≡Hal3 [3] 
47/06 . . contendo os grupos -O-CO-O-; Tioanálogos dos 

mesmos [3] 
47/08 . o átomo de carbono tendo uma ou mais ligações 

simples aos átomos de nitrogênio [3] 
47/10 . . Derivados do ácido carbâmico, isto é, contendo o 

grupo -O-CO-N<; Tioanálogos dos mesmos [3] 
47/12 . . . contendo um grupo -O-CO-N ou um tioanálogo 

do mesmo, nem diretamente ligado a um anel, nem 
o átomo de nitrogênio sendo um membro de um 
anel heterocíclico [3] 

47/14 . . . . Di-tioanálogos do mesmo [3] 
47/16 . . . o átomo de nitrogênio sendo parte de um anel 

heterocíclico [3] 
47/18 . . . contendo um grupo -O-CO-N< ou um 

tioanálogo do mesmo, diretamente ligado a um 
anel heterocíclico ou cicloalifático [3] 

47/20 . . . Derivados N-Arílicos dos mesmos [3] 
47/22 . . . Ésteres O-arílicos ou S-Arílicos dos mesmos [3] 

47/24 . . . contendo os grupos ; 

 
tioanálogos dos mesmos [3] 

47/26 . . . Produtos de oxidação dos derivados do ácido 
ditiocarbâmico, por ex., sulfetos de tiuram [3]  

47/28 . . Uréias ou tio-uréias contendo os grupos >N-CO- N< 
ou > N-CS-N< (isouréias, isotio-uréias 47/42) [3] 

47/30 . . . Derivados contendo o grupo >N-CO-N-aril ou  
>N-CS-N-aril [3] 

47/32 . . . contendo os grupos >N-CO-N< ou >N-CS-N< 
diretamente ligados a um anel cicloalifático [3] 

47/34 . . . contendo os grupos,  
 
 
 
 
 por ex., biureto; Tioanálogos dos mesmos; 

Produtos de condensação de uréia-aldeído [3] 
47/36 . . . contendo o grupo >N-CO-N< diretamente 

ligado a pelo menos um anel heterocíclico; 
Tioanálogos dos mesmos [3] 

47/38 . . . contendo o grupo >N-CO-N<, no qual pelo 
menos um átomo de nitrogênio é parte de um 
anel heterocíclico; Tioanálogos dos mesmos [3] 

47/40 . o átomo de carbono tendo uma dupla ou tripla ligação a 
nitrogênio, por ex., cianatos, cianamidas (cianamidas 
inorgânicas 59/24) [3] 

47/42 . . contendo grupos -N=CX2, por ex., isotiouréia [3] 
47/44 . . . Guanidina; Derivados da mesma [3] 
47/46 . . contendo grupos -N=C=S [3] 
47/48 . . contendo grupos -S-C≡N (43/00 a 47/38 têm 

prioridade) [3] 

49/00 Biocidas, repelentes ou atrativos de pestes ou 
reguladores do crescimento de plantas, contendo 
compostos tendo grupo 

  
 

 no qual m + n ≥  1, ambos os X juntos podem também 
significar -Y- ou uma ligação direta carbono-carbono e 
os átomos de carbono marcados com um asterisco não 
são partes de quaisquer sistemas de anéis outros que 
aquele que poderá ser formado pelos átomos X, os 
átomos de carbono nos colchetes sendo parte de 
qualquer estrutura acíclica ou cíclica ou o grupo  

 

 

 no qual A significa um átomo de carbono ou Y, n ≥  0 e 
não mais do que um desses átomos de carbono sendo 
membro do mesmo sistema de anéis, por ex., hormônios 
juvenis de insetos ou imitações dos mesmos (contendo 
hidrocarbonetos 27/00) [3] 

51/00 Biocidas, repelentes ou atrativos de pestes ou 
reguladores do crescimento de plantas, contendo 
compostos orgânicos tendo as seqüências de átomos  
O-N-S, X-O-S, N-N-S, O-N-N ou O-halogênio, 
independentemente do número de ligações que cada 
átomo tenha e com nenhum átomo dessas seqüências 
fazendo parte de um anel heterocíclico [3] 

53/00 Biocidas, repelentes ou atrativos de pestes ou 
reguladores do crescimento de plantas, contendo ácidos 
ciclopropano carboxílicos ou derivados dos mesmos [3] 

ou 

 ou 
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53/02 . Ésteres contendo o grupo  
 
  onde o átomo de carbono marcado com um asterisco é 

acíclico ou parte de um anel ou sistema de anéis; 
tioanálogos dos mesmos[6] 

53/04 . . com anéis heterocíclicos [6] 
53/06 . . o átomo de carbono marcado com um asterisco 

sendo acíclico e diretamente ligado a um átomo de 
carbono de um anel aromático de seis membros, por 
ex., ésteres de benzil; tioanálogos dos mesmos [6] 

53/08 . . . com grupos ariloxi ligados ao anel aromático de 
seis membros , por ex., ésteres de fenoxibenzil; 
tioanálogos dos mesmos [6] 

53/10 . . Ésteres não estabelecidos nos grupos 53/04 ou 
53/06 [6] 

 
53/12 . Compostos contendo o grupo 
 
  X ou Y sendo um átomo de nitrogênio, por ex., amidas 

ácidas ciclopropanocarboxílicas [6] 
53/14 . Nitrilas ácidas ciclopropanocarboxílicas [6] 

55/00 Biocidas, repelentes ou atrativos de pestes ou 
reguladores do crescimento de plantas contendo 
compostos orgânicos que têm outros elementos que não 
carbono, hidrogênio, halogênio, oxigênio, nitrogênio e 
enxofre (contendo composto organo-fosfóricos 57/00) [3] 

55/02 . contendo átomos de metal [3] 
55/04 . . Estanho [3] 
55/06 . . Mercúrio [3] 
55/08 . contendo boro [3] 
55/10 . contendo silício [6] 

57/00 Biocidas, repelentes ou atrativos de pestes ou 
reguladores do crescimento de plantas contendo 
compostos orgânicos de fósforo [3] 

57/02 . tendo, alternativamente, átomos especificados ligados 
ao átomo de fósforo e não abrangido por nenhum dos 
grupos individuais 57/10, 57/18, 57/26 e 57/34 [3] 

57/04 . . contendo radicais acíclicos ou cicloalifáticos [3] 
57/06 . . contendo radicais aromáticos [3] 
57/08 . . contendo radicais heterocíclicos [3] 
57/10 . tendo ligações fósforo-oxigênio ou fósforo-enxofre 

(57/02 tem prioridade) [3] 
57/12 . . contendo radicais acíclicos ou cicloalifáticos [3] 
57/14 . . contendo radicais aromáticos [3] 
57/16 . . contendo radicais heterocíclicos [3] 
57/18 . tendo ligações fósforo-carbono (57/02 tem  

prioridade) [3] 
57/20 . . contendo radicais acíclicos ou cicloalifáticos [3] 
57/22 . . contendo radicais aromáticos [3] 
57/24 . . contendo radicais heterocíclicos [3] 
57/26 . tendo ligações fósforo-nitrogênio (57/02 tem 

prioridade) [3] 

57/28 . . contendo radicais acíclicos ou cicloalifáticos [3] 
57/30 . . contendo radicais aromáticos [3] 
57/32 . . contendo radicais heterocíclicos [3] 
57/34 . tendo ligações fósforos halogênio; Sais de fosfônio [3] 
57/36 . tendo fósforo como um membro do anel [3] 

59/00 Biocidas, repelentes ou atrativos de pestes ou 
reguladores do crescimento de plantas, contendo 
elementos ou compostos inorgânicos [3] 

59/02 . Enxofre; Selênio; Telúrio; Compostos dos mesmos [3] 
59/04 . Bissulfeto de carbono; Monóxido de carbono; Dióxido 

de carbono (tratamento de plantas com dióxido de 
carbono A 01 G 7/02) [3] 

59/06 . Alumínio; Cálcio; Magnésio; Compostos dos mesmos 
[3] 

59/08 . Cloretos de metais alcalinos; Cloretos de metais 
alcalinos terrosos [3] 

59/10 . Fluoretos [3] 
59/12 . Iodo, por ex., iodóforos; Compostos do mesmo [3] 
59/14 . Boro; Compostos do mesmo [3] 
59/16 . Metais pesados; Compostos dos mesmos [3] 
59/18 . . Mercúrio [3] 
59/20 . . Cobre [3] 
59/22 . . Arsênico [3] 
59/24 . Cianogênio ou compostos do mesmo, por ex., cianureto 

de hidrogênio, ácido ciânico, cianamida, ácido 
tiociânico [3] 

59/26 . Fósforo; Compostos do mesmo [3] 

61/00 Biocidas, repelentes ou atrativos de pestes ou 
reguladores do crescimento de plantas, contendo 
substâncias de composição desconhecida ou 
indeterminada, por ex., substâncias caracterizadas 
apenas pelo modo de ação [3] 

61/02 . Óleos minerais; Óleos de alcatrão; Alcatrão; Destilados, 
extratos ou produtos de conversão dos mesmos 
(contendo compostos químicos simples isolados desses 
materiais 27/00 a 59/00) [3] 

63/00 Biocidas, repelentes ou atrativos de pestes ou 
reguladores do crescimento de plantas, contendo 
microorganismos, vírus, fungos microbiais, enzimas, 
fermentados ou substâncias produzidas ou extraídas de 
microorganismos ou de matéria animal (contendo 
compostos de constituição determinada 27/00 a 59/00) [3] 

63/02 . Fermentados ou substâncias produzidas por ou extraídas 
de microorganismos ou de matéria animal [3] 

63/04 . Fungos microbiais ou extratos dos mesmos [3] 
65/00 Biocidas, repelentes ou atrativos de pestes ou 

reguladores do crescimento de plantas, contendo 
material de plantas, por ex., cogumelos, raízes do gênero 
Derris ou extratos do mesmo (contendo compostos de 
constituição determinada 27/00 a 59/00) [3] 

65/02 . Preparações das ervas de tabaco [3] 
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PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; TABACO 
 
A 21 COZEDURA AO FORNO; MASSAS COMESTÍVEIS 
 

NOTA: 
 

Processos utilizando enzimas ou microorganismos para: 
(i) liberar separar ou purificar um composto ou composição pré-existente, ou para 
(ii) tratar tecidos ou limpar superfícies de materiais sólidos, são classificados na subclasse C 12 S. [5] 

 
A 21 B FORNOS DE PADARIAS; MÁQUINAS OU EQUIPAMENTOS PARA COZEDURA AO FORNO (equipamentos para cozedura 

doméstica A 47 J 37/00; aparelhos de combustão F 23; fogões ou fogareiros domésticos sendo total ou parcialmente fornos F 24 B, C) 

 

1/00 Fornos de padaria 
1/02 . caracterizados pelas disposições de aquecimento 
1/04 . . Fornos aquecidos por fogo somente antes do 

cozimento 
1/06 . . Fornos aquecidos por radiadores 
1/08 . . . por radiadores aquecidos a vapor 
1/10 . . . por radiadores aquecidos por outros fluidos que 

não o vapor 
1/14 . . . Disposição dos radiadores 
1/22 . . . por radiadores elétricos (2/00 tem prioridade; 

elementos de aquecimento elétrico H 05 B) 
1/24 . . Fornos aquecidos por meios que fluem através dos 

mesmos 
1/26 . . . por ar quente 
1/28 . . . por gases de combustão 
1/33 . . Fornos aquecidos diretamente por produtos de 

combustão (1/04 tem prioridade) 
1/36 . . Fornos aquecidos diretamente por fluidos quentes 

(1/06, 1/33 têm prioridade) 
1/40 . caracterizados pelos meios de regulagem da temperatura 

(elementos sensíveis à temperatura G 01 K) 
1/42 . caracterizados por superfícies de cozimento que se movem 

durante o cozimento (transporte em geral B 65 G) 
1/44 . . com as superfícies girando em plano horizontal 
1/46 . . com as superfícies suspensas por um transportador sem 

fim ou uma roda giratória 
1/48 . . com as superfícies em forma de cinta sem fim 
1/50 . caracterizados pelo fato de possuírem superfícies de 

cozimento removíveis 
1/52 . Fornos portáteis; Fornos desmontáveis (aparelhos de 

cozinha para viagem ou acompanhamento A 47 J 33/00) 

2/00 Aparelhos de cozimento que utilizam aquecimento à alta 
freqüência ou à luz infravermelha 

3/00 Peças ou acessórios de fornos 
3/02 . Portas; Portas basculantes (características de portas em 

geral E 06 B) 
3/04 . Dispositivos para tratamento do ar para fornos, por ex., 

regulagem da umidade 
3/07 . Carga ou descarga de fornos (3/18 tem prioridade) 
3/10 . Meios para iluminação de fornos 
3/13 . Tachos para cozimento; Fôrmas para cozimento 
3/15 . Chapas para cozimento; Tabuleiros para cozimento 
3/16 . Máquinas para limpar ou untar superfícies de cozimento 
3/18 . Remoção de artigos cozidos dos tachos (desembalagem em 

geral B 65 B 69/00) 

5/00 Aparelhos para cozer artigos especiais; Outros aparelhos 
para cozimento 

5/02 . Aparelhos para cozer artigos ocos, "waffles", massas 
folhadas, biscoitos ou similares 

5/03 . para cozer panquecas (frigideiras A 47 J 37/10) [3] 
5/04 . Aparelhos para cozer bolos cilíndricos em espetos 
5/06 . Aparelhos para cozer em solução salina, por ex., para fazer 

rosquinhas salgadas (pretzels) 
5/08 . Aparelhos para cozer em gordura ou óleo de cozinha, por 

ex., para fazer filhoses 

7/00 Instalações de padaria 

 

A 21 C MÁQUINAS OU EQUIPAMENTO PARA FAZER OU BENEFICIAR MASSAS; MANIPULAÇÃO DE ARTIGOS COZIDOS 
FEITOS DE MASSA 

 
Índice da Subclasse 
 
PREPARO DA MASSA ANTES DE COZER 

Mistura, sova, homogeneização .................................1/00, 7/00 
Modelagem ...............................................................3/00, 11/00 
Divisão; manipulação ......................................5/00; 9/00, 11/00 

APARELHOS QUE PERMITEM O 
CRESCIMENTO DA MASSA ......................................... 13/00 
MANIPULAÇÃO DE ARTIGOS 
COZIDOS......................................................................... 15/00 
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1/00 Máquinas para misturar ou sovar massas (máquinas 
domésticas de misturar ou sovar A 47 J 43/00, 44/00) 

1/02 . com instrumentos montados verticalmente; Máquinas para 
bater ou agitar 

1/04 . com braços ou alavancas para misturar rotativos e 
inclinados 

1/06 . com instrumentos para misturar ou sovar, montados 
horizontalmente; Misturadores de rosca sem fim 

1/08 . com rolos  
1/10 . com aparelhos adicionais de aeração para a manufatura de 

massas aeradas 
1/12 . para o preparo da massa diretamente do grão 
1/14 . Elementos estruturais de máquinas de misturar ou sovar 
 
3/00 Máquinas ou aparelhos para modelar os blocos de massa 

antes da subdivisão 
3/02 . Laminadores de massa; Máquinas enroladoras; Rolos para 

massa 
3/04 . Máquinas para extrudar a massa 
3/06 . Máquinas para enrolar folhas de massa, por ex., para 

produtos de massa em forma de rolos 
3/08 . Máquinas para torcer tiras de massa, por ex., para a 

fabricação de rosquinhas salgadas (pretzels) 
3/10 . combinadas com aparelhos para dividir a massa 

5/00 Máquinas para dividir massas 
5/02 . com caixas divisórias e pistões ejetores 
5/04 . . com caixas divisórias montadas em uma peça giratória 

e pistões que operam em sentido radial 
5/06 . . com caixas divisórias montadas em uma peça giratória 

com pistões que trabalham axialmente 
5/08 . com lâminas cortantes radiais, isto é, dispostas em forma 

de estrela, que deslizam nas fendas de um pistão de 
prensagem e relativamente ao mesmo 

7/00 Máquinas para homogeneizar a massa subdividida por 
outros processos além da sovadura 

7/01 . com cintas sem fim 
7/02 . com caneluras de moldagem (7/01 tem prioridade) 
7/04 . com cálices de moldagem (7/01 tem prioridade) 
7/06 . combinadas com máquinas divisoras de lâminas radiais, 

isto é, dispostas em forma de estrela que deslizam nas 
fendas de um pistão de prensagem e relativamente ao 
mesmo 

9/00 Outros aparelhos para manipular massas ou pedaços de 
massas 

9/02 . Aparelhos para pendurar ou distribuir sobre barras tiras de 
massa, tais como talharim, espaguete ou macarrão 

9/04 . Aparelhos para espalhar material granular sobre pedaços 
ou folhas de massa ou para envolver ou revestir as 
superfícies das mesmas com esse material 

9/06 . Aparelhos para rechear pedaços de massa, tais como 
filhoses 

9/08 . Aparelhos de depositar, alinhar e transportar para a 
manipulação de pedaços de massa, por ex., folhas de massa 

11/00 Outras máquinas para dar à massa sua forma definitiva 
antes de cozer ou assar 

11/02 . Máquinas para modelar 
11/04 . . com rolos ou tambores de cortar ou gofrar 
11/06 . . que manipulam de maneira regular folhas de massa 

pré-formadas 
11/08 . . com moldes gravados, por ex., máquinas rotativas com 

rolos de estampar 
11/10 . combinadas com aparelhos para cortar 
11/12 . Aparelhos para entalhar, fender ou perfurar a superfície de 

pedaços de massa 
11/14 . . para recorte em forma de estrela 
11/16 . Máquinas para extrudar 
11/18 . . com pistões 
11/20 . . com roscas sem fim 
11/22 . Aparelhos com rolos e discos ou lâminas cortantes para 

formar talharim 
11/24 . Aparelhos para recortar o talharim de uma folha ou fita de 

massa por meio de um par de engrenagens de rolos 
canelados 

13/00 Aparelhos de controle, isto é, aparelhos que permitem o 
crescimento da massa 

13/02 . com transportadores sem fim 

15/00 Aparelhos para manipular artigos cozidos 
15/02 . Aparelhos para formar ou moldar "waffles"; Fabricação de 

folhas para "waffles" de várias camadas 
15/04 . Máquinas ou dispositivos para cortar ou fatiar, 

especialmente adaptados a padarias (fatiamento de pão B 
26 B, D) 

 

A 21 D  TRATAMENTO, por ex., CONSERVAÇÃO, DE FARINHAS OU MASSAS, por ex., PELA ADIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS; 
COZIMENTO; PRODUTOS DE PADARIA; CONSERVAÇÃO DOS MESMOS  

 
Índice da Subclasse 
 
PRODUTOS ANTES DO COZIMENTO; 
TRATAMENTO OU CONSERVAÇÃO DOS  
MESMOS...................................................................10/00; 2/00 a 8/00 

COZIMENTO DA MASSA ............................................................ 8/00 
PRODUTOS DE PADARIA; CONSERVAÇÃO 
OU REFRIGERAÇÃO DOS MESMOS................. 13/00; 15/00, 17/00 

 

2/00 Tratamento de farinhas ou massas pela adição de 
substâncias às mesmas (10/00 tem prioridade) [2] 

 
Nota  
 

Neste grupo, salvo indicação contrária, uma substância é 
sempre classificada no último local apropriado. 

 

2/02 . pela adição de substâncias inorgânicas 
2/04 . . Oxigênio; Compostos geradores de oxigênio, por ex., 

ozônio, peróxidos 
2/06 . . agentes redutores 
2/08 . pela adição de substâncias orgânicas 
2/10 . . Hidrocarbonetos 
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2/12 . . Hidrocarbonetos halogenados 
2/14 . . Compostos orgânicos de oxigênio 
2/16 . . . Ésteres de ácidos graxos 
2/18 . . . Carboidratos 
2/20 . . . Peróxidos 
2/22 . . . Ácido ascórbico 
2/24 . . Compostos orgânicos de nitrogênio 
2/26 . . . Proteínas 
2/28 . . Compostos orgânicos de enxofre 
2/30 . . Compostos orgânicos de fósforo 
2/32 . . . Fosfatídeos 
2/34 . . Substâncias animais 
2/36 . . Substâncias vegetais 
2/38 . . . Germes de sementes; cereais germinados; seus 

extratos 
2/40 . Aparelhos para o tratamento químico de farinhas ou 

massas 

4/00 Conservação de farinhas ou massas antes do cozimento 
pelo armazenamento em atmosfera inerte 

 
6/00 Outros métodos de beneficiar farinhas ou massas antes do 

cozimento, por ex., por resfriamento, irradiação, 
aquecimento [2] 

8/00 Métodos de preparo ou de cozimento de massas (2/00 tem 
prioridade) 

8/02 . Métodos para preparar massas; Beneficiamento da massa 
antes do cozimento (máquinas ou equipamento para fazer 
ou processar massas A 21 C) 

8/04 . . tratamento de massas com microorganismos ou 
enzimas 

8/06 . Processos de cozimento (fornos de padaria A 21 B) 
8/08 . Meios para evitar que a massa grude, por ex., nas chapas 

de assar 
8/10 . . por meio de polvilhamento 

10/00 Massas moles, massas consistentes ou misturas antes do 
cozimento [2] 

10/02 . Massas prontas para cozimento, por ex., massas 
empacotadas [2] 

10/04 . Massas moles [2] 

13/00 Produtos de padaria acabados ou semi-acabados 
13/02 . Pães de farinha integral ou contendo farinha grossa ou 

farelo 
13/04 . Pães de substâncias outras que não farinha de centeio ou 

trigo 
13/06 . Pães em que foi modificado o conteúdo de amido ou 

prot eína [2] 
13/08 . Pastelaria, por ex., bolos, biscoitos, massas folheadas 

(cobertura de açúcar glacê ou cristalizado ou de misturas 
para esse fim A 23 G 3/00) 

15/00 Conservação de produtos de padaria acabados; 
Aperfeiçoamento (refrigeração 17/00; embalagem ou 
empacotamento de produtos de padaria B 65 B, por ex., B 65 B 
23/10, 25/16) [2] 

15/02 . por resfriamento [2] 
15/04 . por aquecimento [2] 
15/06 . por irradiação [2] 
15/08 . por revestimento [2] 

17/00 Refrigeração de produtos de padaria (aperfeiçoamento 
15/00) [2] 
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A 22  MATANÇA DE ANIMAIS; BENEFICIAMENTO DA CARNE; PROCESSAMENTO DE AVES 
DOMÉSTICAS OU PEIXES 

 
A 22 B ABATE 

 

1/00 Aparelhos para acorrentar animais a serem abatidos 

3/00 Abate ou aturdimento (corte em geral B 26) 
3/02 . por meio de dardos, por ex., pistolas de abate, cartuchos 
3/04 . Máscaras para animais a serem abatidos; Máscaras 

combinadas com dispositivos para aturdimento 
3/06 . Abate ou aturdimento por corrente elétrica (circuitos 

elétricos para esse fim H 05 C) 
3/08 . para aves ou peixes, por ex., alicates de abate, tesouras de 

abate 
3/10 . Ferramentas para abate; Facas para abate 
3/12 . Dispositivos para abate Kosher (segundo a lei judaica) 

5/00 Acessórios empregados durante ou após o abate 
5/02 . Currais para abate 

5/04 . Dispositivos para coleta de sangue; Dispositivos para 
agitar o sangue 

5/06 . Plataformas de abate ou estrados para separar o gado 
5/08 . Escaldadura; Raspagem; Peladura; Chamuscamento 

(tratamento de couros ou peles C 14 B) 
5/10 . . Instrumentos de operação manual 
5/12 . . Caldeirões para escaldadura 
5/14 . Pinças para a língua; Dispositivos para fechar a garganta 
5/16 . Instrumentos ou facas para esfolar 
5/18 . Limpeza do estômago de animais abatidos 
5/20 . Fendeleiras 

7/00 Instalações para matadouros 

 

A 22 C  PROCESSAMENTO DE CARNES, AVES DOMÉSTICAS OU PEIXES (conservação A 23 B; obtenção de composições de 
proteína para produtos alimentícios A 23 J 1/00; produtos alimentícios à base de peixe, carne ou aves A 23 L; desintegração, por ex., 
picamento da carne, B 02 C 18/00; preparo de proteínas C 07 K 1/00) 

 
Índice da Subclasse 
 
PROCESSAMENTO DA CARNE 

Aparelhos para misturar, triturar, amaciar.........5/00, 7/00, 9/00 
Outros aparelhos................................................... 11/00 a 17/00 
Instalações, fábricas ou similares ......................................18/00 

PROCESSAMENTO DE AVES ................................................... 21/00 
PROCESSAMENTO DE PEIXES OU  
CRUSTÁCEOS.................................................................. 25/00, 29/00 

 

Processamento da carne 

5/00 Aparelhos para misturar carnes, carnes de embutidos ou 
produtos de carne (mistura em geral B 01 F) 

7/00 Aparelhos para triturar, enformar ou prensar carnes, 
carnes de embutidos ou produtos de carne 

9/00 Aparelhos para amaciar carnes, por ex., presunto 

11/00 Fabricação de embutidos (tipo salsicha, lingüiça, etc.) 
11/02 . Máquinas para encher ou rechear embutidos 
11/04 . . com pistão mecânico de movimento de vaivém 
11/06 . . com pistão acionado por meio de líquidos ou gases 
11/08 . . com elementos de pressão por rosca sem fim ou de 

outra montagem rotativa 
11/10 . aparelhos para torcer embutidos 
11/12 . Aparelhos para amarrar as tripas de embutidos 

13/00 Envoltórios para embutidos 
13/02 . Franzimento de envoltórios de embutidos [2] 

15/00 Aparelhos para pendurar carnes ou embutidos 
(transportadores B 65 G) 

17/00 Outros dispositivos para processar carnes ou ossos 
17/02 . Aparelhos para prender carnes ou ossos durante o corte 
17/04 . Dispositivos para limpar ossos 
17/06 . Tesouras para ossos; Trituradores de ossos [2] 
17/08 . Limpeza, por ex., lavagem de carnes ou lingüiças [2] 
17/10 . Marcação de carnes ou embutidos 
17/12 . Aparelhos para remover a pele 
17/14 . Processamento de intestinos de animais; Aparelhos para 

cortar intestinos; Máquinas para reduzir intestinos a 
  pedaços 
17/16 . Limpeza dos intestinos; Máquinas para remover gordura 

ou substâncias fecais dos intestinos 

18/00 Instalações, fábricas ou similares para processamento de 
carnes (para o processamento de aves apenas 21/00; para o 
processamento de peixes apenas 25/00) 

 

21/00 Processamento de aves domésticas 
21/02 . Mecanismos para depenar aves 
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21/04 . Escaldadura, chamuscamento, aplicação ou remoção de 
cera de aves domésticas 

21/06 . Dispositivos para eviscerar aves domésticas 
 
 
Processamento de peixe, inclusive crustáceos 

25/00 Processamento de peixes 
25/02 . Lavagem ou escamação de peixes 
25/04 . Triagem do peixe; Remoção do gelo do peixe 

acondicionado 
25/06 . Mesas de trabalho; Dispositivos para segurar o peixe ou 

outros dispositivos auxiliares relativos às mesas de 
trabalho 

25/08 . Fixação, guia ou transporte do peixe antes, durante ou 
depois de seu processamento (25/06 tem prioridade) 

25/10 . Dispositivos para enfiar peixes em cordões ou similares 

25/12 . Disposição do peixe, por ex., de acordo com a posição da 
cabeça ou do rabo 

25/14 . Decepamento das cabeças, evisceração ou limpeza do 
peixe 

25/16 . Remoção de espinhas; Corte do peixe em filés 
25/17 . Remoção da pele 
25/18 . Corte do peixe em postas 
25/20 . Retalhamento; Corte em cubos; Escamação 
25/22 . Aparelhos para enrolar o peixe 

29/00 Processamento de crustáceos, por ex., ostras, lagostas 
29/02 . Processamento de camarões, lagostas ou similares [2] 
29/04 . Processamento de bivalves, por ex., ostras (facas para 

ostras com dispositivos para abrir A 47 G 21/06) [2] 
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A 23  ALIMENTOS OU PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; SEU BENEFICIAMENTO, NÃO ABRANGIDO 
POR OUTRAS CLASSES 

 
Notas 

(1) Atenção para os seguintes locais: 
 

C 08 B Polissacarídeos, seus derivados 
C 11 Óleos animais ou vegetais, gorduras, substâncias graxas ou ceras 
C 12 Bioquímica, cerveja, bebidas alcoólicas, vinho, vinagre 
C 13 Indústria do açúcar [4] 
 

(2) Invenções relacionadas a processos nos quais são utilizados enzimas ou microorganismos para: 
(i) liberar separar ou purificar um composto ou composição pré-existente, ou para 
(ii)  tratar tecidos ou limpar superfícies sólidas de materiais, são classificados na subclasse C 12 S. [5] 
 

 
A 23 B CONSERVAÇÃO, por ex., POR MEIO DE ENLATAMENTO, DE CARNES, PEIXES, OVOS, FRUTAS, LEGUMES, 

SEMENTES COMESTÍVEIS; AMADURECIMENTO QUÍMICO DE FRUTAS OU LEGUMES; PRODUTOS 
CONSERVADOS, AMADURECIDOS OU ENLATADOS (conservação de gêneros alimentícios em geral A 23 L 3/00; conservação 
de outros materiais que não gêneros alimentícios A 61 L; aplicação de agentes de conservação de alimentos em embalagens B 65 D 
81/28) 

 

4/00 Métodos gerais para conservação de carnes e lingüiças, 
peixes ou produtos à base de peixes [2] 

4/005 . Conservação por aquecimento [5] 
4/01 . por irradiação ou tratamento elétrico [5] 
4/015 . Conservação por irradiação ou tratamento elétrico sem 

efeito de aquecimento [5] 
4/02 . Conservação por meio de sais inorgânicos (seus aparelhos 

4/26, 4/32) [2] 
4/023 . . por sal de cozinha ou suas misturas com compostos 

inorgânicos ou orgânicos [5] 
4/027 . . por sais inorgânicos outros que não sal de cozinha ou 

suas misturas com compostos orgânicos, por ex., 
compostos bioquímicos [5] 

4/03 . Secagem; Reconstituição subseqüente [5] 
4/033 . . com adição de produtos químicos (4/037 tem 

prioridade) [5] 
4/037 . . Secagem por congelamento [5] 
4/044 . Defumação; Dispositivos para defumação [5] 
4/048 . . com adição de produtos químicos outros que não 

fumaça natural [5] 
4/052 . . Geradores de fumaça [5] 
4/056 . . Defumação combinada com irradiação ou tratamento 

elétrico, por ex., defumação eletrostática [5] 
4/06 . Congelamento; Degelo subsequente; Resfriamento [2] 
4/07 . . Degelo subseqüente ao congelamento [5] 
4/08 . . com adicionamento de produtos químicos antes ou 

durante o resfriamento [2] 
4/09 . . . com contato direto entre o alimento e o produto 

químico, por ex., N2 líquido, em temperatura 
criogênica [5] 

4/10 . Revestimento com uma camada protetora; Composições ou 
aparelhos para esse fim [2] 

4/12 . Conservação com ácidos; Fermentação ácida [2] 
4/14 . Conservação com produtos químicos não abrangidos pelos 

subgrupos 4/02 ou 4/12 [2] 
4/16 . . na forma de gases, por ex., fumigação; Composições 

ou aparelhos para esse fim [5] 
4/18 . . na forma  de  líquidos ou sólidos (aparelhos 4/26, 

 4/32) [5] 

4/20 . . . Compostos orgânicos; Microorganismos; Enzimas 
(fermentação ácida 4/12) [5] 

4/22 . . . . Microorganismos; Enzimas [5] 
4/24 . . . Compostos inorgânicos [5] 
4/26 . Aparelhos para conservação utilizando líquidos [5] 
4/28 . . pela injeção de líquidos [5] 
4/30 . . pela pulverização de líquidos [5] 
4/32 . Aparelhos para conservação utilizando sólidos [5] 

5/00 Conservação de ovos ou produtos à base de ovos 
(conservação de massas ou produtos de padaria A 21 D) 

5/005 . Conservação por aquecimento [5] 
5/01 . . por irradiação ou tratamento elétrico [5] 
5/015 . Conservação por irradiação ou tratamento elétrico sem 

efeito de aquecimento [5] 
5/02 . Secagem; Reconstituição subseqüente [5] 
5/025 . . com adição de produtos químicos (5/03, 5/035 têm 

prioridade [5] 
5/03 . . Secagem por congelamento [5] 
5035 . . Secagem por pulverizações [5] 
5/04 . Congelamento; Degelo subsequente; Resfriamento 
5/045 . . Degelo subseqüente ao congelamento [5] 
5/05 . . com adição de produtos químicos [5] 
5/055 . . . com contato direto entre o alimento e o produto 

químico, por ex., N2 líquido, em temperatura 
criogênica [5] 

5/06 . Revestimento de ovos com uma camada protetora; 
Composições ou aparelhos para esse fim [5] 

5/08 . Conservação com produtos químicos [5] 
5/10 . . na forma de gases, por ex., fumigação; Composições 

ou aparelhos para esse fim [5] 
5/12 . . na forma de líquidos ou sólidos [5] 
5/14 . . . Compostos  orgânicos;  Microorganismos; 

Enzimas [5] 
5/16 . . . . Microorganismos; Enzimas [5] 
5/18 . . . Compostos inorgânicos [5] 
5/20 . . . Aparelhos  para  conservação utilizando  

líquidos [5] 
5/22 . . . Aparelhos para conservação utilizando sólidos [5] 
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7/00 Conservação ou amadurecimento químico de frutas ou 
legumes [3] 

7/005 . Conservação por aquecimento [5] 
7/01 . . por irradiação ou tratamento elétrico [5] 
7/015 . Conservação por irradiação ou tratamento elétrico sem 

efeito de aquecimento [5] 
7/02 . Desidratação; Reidratação subsequente (batatas cozidas 

secas A 23 L 1/216) 
7/022 . . com adição de produtos químicos (7/024 a 7/028 tem 

prioridade) [5] 
7/024 . . Secagem por congelamento [5] 
7/026 . . Secagem por pulverização [5] 
7/028 . . Secagem por rolete; tambor ou fina camada [5] 
7/03 . . Secagem de batatas cruas (batatas cozidas secas A 23 

L 1/216) 
7/04 . Congelamento; Degelo subsequente; Resfriamento 
7/045 . . Degelo subseqüente ao congelamento [5] 
7/05 . . com adição de produtos químicos [5] 
7/055 . . . com contato direto entre o alimento e o produto 

químico, por ex., N2 líquido, em temperatura 
criogênica [5] 

7/06 . Branqueamento (máquinas para isso A 23 N 12/00) [3] 
7/08 . Conservação com açúcar (doces em massa, geléias e 

gelatinas de frutas A 23 L 1/06) 
7/10 . Conservação com ácido; Fermentação ácida 
7/12 . . Aparelhos para compressão de chucrute 
7/14 . Conservação ou amadurecimento com produtos químicos 

não abrangidos pelos subgrupos 7/08 ou 7/10 
7/144 . . na forma de gases, por ex., fumigação; Composições 

ou aparelhos para esse fim [5] 
7/148 . . . numa atmosfera controlada, por ex., vácuo parcial, 

compreendendo apenas CO2, N2, O2,  ou H2O [3] 
7/153 . . na forma de líquidos ou sólidos [5] 

7/154 . . . Compostos orgânicos; Microorganismos; Enzimas 
(fermentação ácida 7/10) [5] 

7/155 . . . . Microorganismos; Enzimas [5] 
7/157 . . . Compostos inorgânicos [5] 
7/158 . . . Aparelhos para conservação utilizando líquidos [5] 
7/159 . . . Aparelhos para conservação utilizando sólidos [5] 
7/16 . Revestimento com uma camada protetora; Composições ou 

aparelhos para esse fim (7/08 tem prioridade) [5] 

9/00 Conservação de sementes comestíveis, por ex., cereais 
9/02 . Conservação por aquecimento [5] 
9/04 . . por irradiação ou tratamento elétrico [5] 
9/06 . Conservação por irradiação ou tratamento elétrico sem 

efeito de aquecimento [5] 
9/08 . Secagem; Reconstituição subseqüente [5] 
9/10 . Congelamento; Degelo subseqüente; Resfriamento [5] 
9/12 . . Degelo subseqüente ou congelamento [5] 
9/14 . Revestimento com uma camada protetora; Composições ou 

aparelhos para esse fim [5] 
9/16 . Conservação por produtos químicos [5] 
9/18 . . na forma de gases, por ex., fumigação;. Composições 

ou aparelhos para esse fim [5] 
9/20 . . . numa   atmosfera  controlada,  por ex., vácuo 

parcial, compreendendo somente CO2,N2,  O2 ou 
H2O [5] 

9/22 . . . numa atmosfera controlada compreendendo outros 
gases em adição ou CO2,N2, O2 ou H2O [5] 

9/24 . . na forma de líquidos ou sólidos [5] 
9/26 . . . Compostos  orgânicos;  Microorganismos; 

Enzimas [5] 
9/28 . . . . Microorganismos; Enzimas [5] 
9/30 . . . Compostos inorgânicos [5] 
9/32 . . . Aparelhos para conservação utilizando líquidos [5] 
9/34 . . . Aparelhos para conservação utilizando sólidos [5] 
 

 

A 23 C PRODUTOS DE LATICÍNIO, por ex., LEITE, MANTEIGA, QUEIJO, SUBSTITUTOS DO LEITE OU DO QUEIJO; 
PRODUÇÃO DOS MESMOS (obtenção de composições de proteína para produtos alimentícios A 23 J 1/00; preparação de proteínas 
em geral C 07 K 3/00) 

 
Nota 

Esta subclasse abrange: 
– os aspectos químicos da fabricação de produtos de laticínio; [3] 
– os aparelhos utilizados para executar as técnicas estabelecidas para os mesmos, por ex., para concentração, evaporação, secagem, 

conservação ou esterilização, a menos que esses aparelhos sejam especificamente mencionados em outra subclasse, por ex., A 01 J, 
para tratamento do leite ou da nata para a manufatura da manteiga ou queijo. [3] 

 
Índice da Subclasse 
 
TECNOLOGIA LÁCTICA................................................... 1/00 a 7/00 
PREPARAÇÃO À BASE DE LEITE; 
SUBSTITUTOS DO LEITE; CREME; 
MANTEIGA.............................................................9/00; 11/00; 13/00;  
 15/00 

QUEIJO E SUBSTITUTOS............................................... 19/00; 20/00 
SORO DE MANTEIGA; SORO DE LEITE  
COALHADO; OUTROS LATICÍNIOS.................17/00; 21/00; 23/00 
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Tecnologia de laticínios em geral  

1/00 Concentração, evaporação ou secagem (produtos obtidos 
pelas mesmas 9/00; produção de manteiga em pó 15/14, queijo 
em pó 19/086; evaporação em geral B 01 D 1/00) [3] 

1/01 . Secagem em camadas finas [3] 
1/03 . . em tambores ou cilindros [3] 
1/04 . por pulverização em uma corrente de gás 
1/05 . . combinada com aglomeração [3] 
1/06 . Concentração através da eliminação da água por 

congelamento 
1/08 . . Secagem por congelamento [3] 
1/10 . Secagem por espuma (1/04, 1/08 têm prioridade) [3] 
1/12 . Concentração por evaporação [3] 
1/14 . combinada com outro tratamento (3/00, 9/00 têm 

prioridade) [3] 
1/16 . . utilizando aditivos [3] 

3/00 Conservação de leite ou de preparações de leite (de creme 
13/08; de manteiga 15/18; de queijo 19/097) 

3/02 . por aquecimento (3/07 tem prioridade) [3] 
3/023 . . em embalagens [3] 
3/027 . . . progressivamente transportadas através do 

aparelho [3] 
3/03 . . os materiais, estando soltos, não embalados [3] 
3/033 . . . e progressivamente transportados através do 

aparelho [3] 
3/037 . . . . . em contato direto com o meio de 

aquecimento, por ex., vapor [3] 
3/04 . por congelamento ou resfriamento 
3/05 . . em embalagens [3] 
3/07 . por irradiação, por ex., através de microondas [3] 
3/08 . por adição de agentes de conservação (adição de 

microorganismos ou enzimas 9/12, de outras substâncias 
9/152) 

7/00 Outras tecnologias de laticínios 
7/02 . Limpeza química de aparelhos de laticínios (limpeza em 

geral B 08 B, por ex., B 08 B 3/08); Uso de métodos de 
esterilização para os mesmos (métodos de esterilização per 
se  A 61 L) [3] 

7/04 . Remoção de substâncias indesejadas do leite (por filtragem 
A 01 J 9/02, 11/06) [3] 

 
Laticínios; Processos especialmente adaptados aos mesmos 

9/00 Preparações de leite; Leite em pó ou preparações de leite 
em pó (21/06 tem prioridade; conservação 3/00; leite 
achocolatado A 23 G 1/00; sorvetes, mistura para preparo de 
sorvetes A 23 G 9/00; pudins, pós secos para pudins A 23 L 
1/187) [3] 

9/12 . Preparações de leite fermentado; Tratamento utilizando 
microorganismos ou enzimas (preparações de soro de leite 
coalhado 21/00) [3] 

9/123 . . utilizando apenas microorganismos do gênero 
lactobacteriaceae; Iogurte (9/13 tem prioridade) [3] 

9/127 . . utilizando microorganismos do gênero 
lactobacteriaceae e outros microorganismos ou 
enzimas, por ex., quefir ou cúmis (9/13 tem prioridade) 
[3] 

9/13 . . utilizando aditivos [3] 
9/133 . . . Frutas ou legumes [3] 
9/137 . . . Substâncias espessantes [3] 

9/14 . em que a composição química do leite é alterada através de 
tratamento não químico [3] 

9/142 . . por diálise, osmose inversa ou ultrafiltração (9/144 tem 
prioridade) [3] 

9/144 . . por meios elétricos, por ex., eletrodiálise [3] 
9/146 . . por troca de íons [3] 
9/148 . . por peneira molecular ou filtragem do gel [3] 
9/15 . Produtos de leite reconstituídos ou recombinados, não 

contendo nem gorduras que não sejam de leite ou proteínas 
que não sejam de leite (contendo substâncias espessantes 
9/154; misturas de soro de leite coalhado, com produtos do 
leite ou componentes do leite 21/06) [3] 

9/152 . contendo aditivos (preparações de leite fermentado 
contendo aditivos 9/13) [3] 

9/154 . . contendo substâncias espessantes, preparações de ovos 
ou preparações de cereais; Géis de leite [3] 

9/156 . . Preparações de leite aromatizados (9/154 tem 
prioridade) [3] 

9/158 . . contendo vitaminas ou antibióticos [3] 
9/16 . Aglomeração ou granulação de leite em pó; Preparação de 

leite em pó instantâneo; Produtos obtidos das mesmas 
(1/05, 9/18 têm prioridade) [3] 

9/18 . Leite na forma seca e comprimida ou semi-sólida [3] 
9/20 . Produtos dietéticos de leite, não abrangidos pelos grupos 

9/12 a 9/18 [3] 

11/00 Substitutos do leite, por ex., composições branqueadoras de 
café (substitutos do queijo 20/00; substitutos da manteiga A 23 
D; substitutos do creme de leite A 23 L 1/19) 

11/02 . contendo, pelo menos, um componente que não seja do 
leite como fonte das gorduras ou proteínas (19/055, 21/04 
têm prioridade) [3] 

11/04 . . contendo gorduras que não sejam do leite, porém 
nenhuma proteína que não seja do leite (11/08, 11/10 
têm prioridade) [3] 

11/06 . . contendo proteínas que não sejam do leite (11/08, 
11/10 têm prioridade) [3] 

11/08 . . contendo caseinatos, mas sem outras proteínas do leite 
ou gorduras do leite [3] 

11/10 . . contendo ou não lactose, mas sem outros componentes 
do leite como fonte de gorduras, carboidratos ou 
prot eínas, por ex., leite de soja [3] 

13/00 Creme de leite; preparações de creme de leite; preparação 
dos mesmos (composições branqueadoras de café 11/00; 
substitutos de creme de leite A 23 L 1/19) 

13/08 . Conservação [3] 
13/10 . . por adição de agentes de conservação (13/14, 13/16 

têm prioridade) [3] 
13/12 . Preparações de creme de leite (sorvetes A 23 G 9/00) [3] 
13/14 . . contendo produtos de leite ou componentes do leite [3] 
13/16 . . contendo ou tratados com microorganismos, enzimas 

ou antibióticos; Creme de leite azedo [3] 

15/00 Manteiga; Preparações de manteiga; Preparação dos 
mesmos (substitutos da manteiga A 23 D) 

15/02 . Preparação da mesma 
15/04 . . a  partir  do  óleo  de  manteiga ou da manteiga 

anídrica [3] 
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15/06 . . Tratamento do creme antes da inversão de fase [3] 
15/12 . Preparação de manteiga 
15/14 . . Manteiga em pó; Óleo de manteiga, isto é, manteiga 

derretida, por ex., manteiga semilíquida de leite de 
búfala [3] 

15/16 . . Manteiga com conteúdo de gordura reduzido [3] 
15/18 . Conservação [3] 
15/20 . . por adição de agentes de conservação [3] 

17/00 Coalhada; Preparações à base de coalhada (9/14 tem 
prioridade; conservação 3/00) [3] 

17/02 . contendo ou tratado com microorganismos ou enzimas [3] 

19/00 Queijo; Preparações à base de queijo; Preparação dos 
mesmos (substitutos do queijo 20/00; caseína A 23 J 1/20) 

19/02 . Preparação do coalho de queijo [3] 
19/024 . . utilizando processo contínuo [3] 
19/028 . . sem separação substancial do soro de leite coalhado do 

leite coagulado [3] 
19/032 . . caracterizada pelo uso de microorganismos específicos 

ou enzimas de origem microbiana [3] 
19/04 . . caracterizada pelo uso de enzimas específicas de 

origem vegetal ou animal (19/032 tem prioridade) [3] 
19/045 . . Coagulação de leite sem coalheira ou substitutos da 

coalheira [3] 
19/05 . . Tratamento do leite antes da coagulação; Separação do 

soro de leite coalhado do coalho (19/097 tem 
prioridade) [3] 

19/055 . . Adição de gorduras ou proteínas que não sejam do 
leite [3] 

19/06 . Tratamento do coalho de queijo após a separação do soro 
de leite coalhado; produtos obtidos dos mesmos (19/097 
tem prioridade) [3] 

19/064 . . Salinização [3] 
19/068 . . Tipos particulares de queijos [3] 
19/072 . . . Tipo cheddar [3] 
19/076 . . . Queijos macios não amadurecidos, por ex., queijo 

"cottage" ou cremoso [3] 
19/08 . . . Preparações de queijo processado; Preparação dos 

mesmos, por ex., fusão, emulsão, esterilização [3] 

19/082 . . . . Adição de substâncias ao coalho antes ou 
durante a fusão; Sais de fusão [3] 

19/084 . . . . Tratamento do coalho ou adição de substâncias 
ao mesmo, após a fusão (adição de 
componentes não lácteos 19/093) [3] 

19/086 . . Queijo em pó; Preparações de queijo seco [3] 
19/09 . . Outros preparações de queijo; Misturas de queijo com 

outros gêneros alimentícios (conservação 19/097) [3] 
19/093 . . . Adição de gorduras ou proteínas não-lácteas [3] 
19/097 . Conservação [3] 
19/10 . . Adição de agentes de conservação [3] 
19/11 . . . de antibióticos [3] 
19/14 . Tratamento do queijo após ter atingido sua forma 

definitiva, por ex., amadurecimento, defumação 
(conservação 19/097) 

19/16 . . Revestimento da superfície do queijo, por ex., com 
cera de parafina 

20/00 Substitutos do queijo (19/055, 19/093 têm prioridade) [3] 
20/02 . não contendo nem componentes do leite, nem caseinatos, 

nem lactose, como fontes de gorduras, proteínas ou 
carboidratos [3] 

21/00 Soro do leite coalhado; Preparações à base do soro de leite 
coalhado (1/00, 3/00, 9/14 têm prioridade) [3] 

21/02 . contendo ou tratados com microorganismos ou enzimas [3] 
21/04 . contendo componentes não-lácteos como fonte de gorduras 

ou proteínas [3] 
21/06 . Misturas de soro de leite coalhado com produtos ou 

componentes do leite [3] 
21/08 . contendo outros aditivos orgânicos, por ex., produtos 

vegetais ou animais [3] 
21/10 . contendo aditivos inorgânicos [3] 

23/00 Outros laticínios 

 

A 23 D ÓLEOS OU GORDURAS COMES TÍVEIS , por ex. MARGARINAS, GORDURAS PARA BOLO, ÓLEO PARA COZINHAR 
(produtos alimentícios para animais A 23 K 1/00; alimentos ou produtos alimentícios contendo óleos ou gorduras comestíveis A 21 D, 
A 23 C, G, L; extração, refinação, conservação C 11 B, C; hidrogenação C 11 C 3/12) 

 

7/00 Composições de óleos ou gorduras comestíveis contendo 
uma fase aquosa, por ex., margarinas [5] 

7/005 . caracterizado pelos ingredientes que não os triglicerídios 
de ácidos graxos [6] 

7/01 . . Outros que não os ésteres ácidos, por ex., fosfatídeos 
[6] 

7/015 . Reduzir a quantidade de calorias: Reduzir a quantidade de 
gorduras [6] 

7/02 . Produção; Manipulação [5] 
7/04 . . Manipulação [5] 
7/05 . . . caracterizado pelo resfriamento essencial[6] 
7/06 . Conservação de produtos acabados [5] 

9/00 Outros óleos ou gorduras comestíveis, por ex., gorduras 
para bolo, óleo para cozinhar [5] 

9/007 . caracterizado pelos ingredientes que não os triglicerídios 
de ácidos graxos [6] 

9/013 . . Outros que não os ésteres ácidos, por ex., fosfatídeos 
[6] 

9/02 . Produção; Preparação [5] 
9/04 . . Preparação [5] 
9/05 . . . Formação de fluido livre [6] 
9/06 . Conservação de produtos acabados [5] 
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A 23 F CAFÉ; CHÁ; SEUS SUBSTITUTOS; MANUFATURA, PREPARO OU INFUSÃO DOS MESMOS (bules de chá ou café A 47 G 
19/14; aparelhos para infusão de chá A 47 G 19/16; aparelhos para fazer bebidas, por ex., café ou chá, A 47 J 31/00; moinhos de café 
A 47 J 42/00) 

 

3/00 Chá; Substitutos do chá; Preparações com os mesmos 
3/06 . Tratamento do chá antes da extração (redução ou remoção 

do conteúdo alcalóide 3/36); Preparações produzidos desta 
forma (preparações de extratos de chá 3/16) [3] 

3/08 . . Oxidação; Fermentação [3] 
3/10 . . . Fermentação com adição de microorganismos ou 

enzimas [3] 
3/12 . . Laminação ou corte em tiras das folhas de chá [3] 
3/14 . . Preparações de chá, por ex., utilizando aditivos 

(aromatização 3/40) [3] 
3/16 . Extração do chá; Extratos de chá; Tratamento do extrato de 

chá; Preparação do chá instantâneo [3] 
3/18 . . Extração dos constituintes do chá solúveis em água 

(isolamento  do  aroma  do  chá ou do óleo do chá 
3/42) [3] 

3/20 . . Remoção de substâncias indesejadas (redução ou 
remoção do conteúdo alcalóide 3/38) [3] 

3/22 . . Secagem ou concentração do extrato de chá [3] 
3/24 . . . por eliminação da água por congelamento [3] 
3/26 . . . por liofilização [3] 
3/28 . . . por pulverização numa corrente de gás [3] 
3/30 . . Tratamento posterior do extrato de chá seco; Produtos 

assim obtidos, por ex., chá instantâneo (aromatização 
3/40) [3] 

3/32 . . . Aglomeração, formação de flocos ou tabletes [3] 
3/34 . Substitutos de chá, por ex., mate; Extratos ou infusões dos 

mesmos [3] 
3/36 . Redução ou remoção do conteúdo alcalóide; produtos 

assim obtidos; Extratos ou infusões dos mesmos [3] 
3/38 . . Redução ou remoção do conteúdo alcalóide do extrato 

de chá [3] 
3/40 . Aromas de chá; Óleo de chá; Aromatização do chá ou do 

extrato de chá (aromas sintéticos de chá A 23 L 1/226) [3] 
3/42 . . Isolamento do aroma do chá ou do óleo do chá [3] 

5/00 Café; Substitutos do café; Sua preparação [3] 
5/02 . Tratamento do café verde; Produtos assim obtidos 

(torrefação 5/04; remoção  de  substâncias indesejáveis  
5/16;  redução ou remoção do conteúdo alcalóide 5/20; 
infusão 5/24) [3] 

5/04 . Método para torrar o café (máquinas para os mesmos A 23 
N 12/00) [3] 

5/06 . . de torrefação do café extraído [3] 
5/08 . Métodos de trituração do café (moinhos de café A 47 J 

42/00) [3] 
5/10 . Tratamento do café torrado; Produtos assim obtidos 

(remoção de substâncias indesejáveis 5/16; redução ou 
remoção do conteúdo de alcalóide 5/20; infusão de café, 
fabricação de café instantâneo 5/24) [3] 

5/12 . . Aglomeração, fabricação de flocos ou tabletes (de 
extrato de café ou café instantâneo, 5/38) [3] 

5/14 . . usando aditivos, por ex., leite, açúcar; Revestimentos, 
por ex., para preservar (aromatização 5/46) [3] 

5/16 . Remoção de substâncias indesejáveis (redução ou remoção 
do conteúdo de alcalóide 5/20) [3] 

5/18 . . do extrato de café [3] 
5/20 . Redução ou remoção do conteúdo de alcalóide; Produtos 

assim obtidos; Seus extratos ou infusões [3] 
5/22 . . Redução ou remoção do conteúdo de alcalóide do 

extrato de café [3] 
5/24 . Infusão de café; Extratos de café (com conteúdo de 

alcalóide reduzido 5/20); Obtenção de café instantâneo 
(métodos de torrefação de extratos de café 5/06) [3] 

5/26 . . Extração de constituintes solúveis em água (isolamento 
do aroma do café ou óleo de café 5/48) [3] 

5/28 . . Secagem ou concentração do extrato de café [3] 
5/30 . . . por eliminação da água por congelamento [3] 
5/32 . . . por liofilização [3] 
5/34 . . . por pulverização em uma corrente gasosa [3] 
5/36 . . Tratamento posterior do extrato de café seco; Produtos 

assim obtidos, por ex., café instantâneo (remoção de 
substâncias indesejáveis 5/18; aromatização 5/46) [3] 

5/38 . . . Aglomeração, fabricação de flocos ou tabletes [3] 
5/40 . . . utilização de aditivos orgânicos, por ex., leite, 

açúcar [3] 
5/42 . . . utilização de aditivos inorgânicos [3] 
5/44 . Substitutos do café [3] 
5/46 . Aromatizante do café; Óleo do café; Aromatização do café 

ou de extrato do café (aromatizantes de café sintéticos A 
23 L 1/234) [3] 

5/48 . . Isolamento do aromatizante do café ou óleo de café [3] 
5/50 . . . a partir de extrato de café [3] 

 

A 23 G CACAU; CHOCOLATE; CONFEITOS; SORVETES  
 

Nota 

Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o sentido indicado: 
– "sorvete" inclui qualquer substância comestível semilíquida ou pastosa gelada ou congelada, por ex., sorvetes semiderretidos. [2] 
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1/00 Cacau; Produtos do cacau, por ex., chocolate; Seus 
substitutos (equipamento de cozinha para preparo do cacau A 
47 J, por ex., aparelhos para fazer bebidas A 47 J 31/00) 

1/02 . Tratamento preliminar, por ex., fermentação de cacau 
(máquinas para torrar cacau A 23 N 12/00) 

1/04 . Aparelhos especialmente adaptados para manufatura ou 
tratamento do cacau ou dos produtos do cacau (máquinas 
para torrar cacau A23 N 12/00; aparelhos para triturar ou 
moer em geral B 02 C) [3] 

1/06 . . Aparelhos para preparar ou beneficiar grãos ou 
sementes de cacau 

1/08 . . Prensas para manteiga de cacau (prensas para espremer 
o líquido de substâncias contendo líquido em geral B 
30 B) 

1/10 . . Aparelhos misturadores; Moinhos de roletes para o 
preparo de chocolate 

1/12 . . Moinhos para refinamento do chocolate, isto é, 
refinadores a roletes 

1/14 . . Conchas longitudinais 
1/16 . . Conchas circulares 
1/18 . . Aparelhos para processar as massas de chocolate a 

serem enformadas 
1/20 . . Aparelhos para moldar, cortar ou distribuir o chocolate 
1/21 . . . Aparelho para moldagem de produtos vazados, de 

conchas  abertas ou outros artigos tendo 
cavidades, por ex., cavidades abertas [3,7] 

1/22 . . . Formas para chocolate (1/21 tem prioridade) [3] 
1/24 . . . Mesas vibradoras  [1,7]  
1/26 . . . Dispositivos de transporte para moldes de 

chocolate [1,7] 
1/28 . . . Aparelho para remover chocolate de moldes 

(retirada de produtos cozidos de latas A 21  
B 3/18) [1,7] 

3/00 Doces, Confeitos, Bombons; Marzipan; Produtos 
revestidos ou recheados 

3/02 . Aparelhos especialmente adaptados para manufatura ou 
tratamento de bombons ou confeitos; Acessórios para os 
mesmos 

3/04 . . Tachos para açúcar 
3/06 . . Máquinas para enrolar, estirar ou igualar a massa de 

açúcar 
3/08 . . Mesas para esfriamento da massa de açúcar-cande 
3/10 . . Máquinas para puxar açúcar-cande 
3/12 . . Aparelhos para moldar o açúcar-cande em estado 

pastoso 
3/14 . . Máquinas para bater ou dar forma cremosa a massas de 

bombons 
3/16 . . Aparelhos para enformar massas cremosas de bombons 

a granel 
3/18 . . Aparelhos para moldar massas cremosas de bombons 
3/20 . . Aparelhos para revestir ou rechear doces ou confeitos 

3/22 . . . Aparelhos para revestir por vazamento 
3/24 . . . Aparelhos para revestir por imersão 
3/26 . . . Aparelhos para revestir por rolamento 
3/28 . . Aparelhos para decorar doces ou confeitos (aplicação 

de líquidos a superfícies em geral B 05) 
3/30 . Processos para o preparo de goma de mascar 
3/32 . Processos para o preparo de caramelo ou de corantes de 

açúcar (coloração ou aromatização de comestíveis A 23 L 
1/27) 

7/00 Outros aparelhos especialmente adaptados à indústria de 
chocolate ou confeitaria 

7/02 . Aparelhos para esfriar ou secar 

9/00 Doces gelados, por ex., confeitos gelados, sorvetes; Mistura 
para os mesmos [2] 

9/02 . Misturas para doces gelados, por ex., sorvetes [2] 
9/04 . Produção de doces gelados, por ex., sorvetes (embalagens 

B 65 D 85/78) [2] 
9/06 . . caracterizada pelo emprego de bióxido de carbono ou 

de gelo seco, como meio de resfriamento [2] 
 
Nota 

Grupo 9/06 tem prioridade sobre os grupos 9/08 a 9/18 [2] 
 

9/08 . . Produção em batelada (produção contínua 9/14) [2] 
9/10 . . . utilizando recipientes de movimento rotativo ou 

outro em um meio refrigerante [2] 
9/12 . . . utilizando meios para agitar o conteúdo em um 

recipiente imóvel [2] 
9/14 . . Produção contínua (9/20 tem prioridade) [2] 
9/16 . . . estando os produtos encerrados em uma câmara 

refrigerada, por ex., um tambor [2] 
9/18 . . . estando os produtos sobre a parede externa de um 

corpo refrigerado, por ex., um tambor ou uma cinta 
sem fim [2] 

9/20 . . sendo os produtos misturados com gás, por ex., gelo 
em forma de pasta mole [2] 

9/22 . . Detalhes, peças ou acessórios de aparelhos desde que 
não sejam específicos de um único dos grupos 
precedentes[2] 

9/24 . . . para revestir ou rechear os produtos [2] 
9/26 . . . para produzir doces gelados em pequenos bastões 

(pauzinhos) [2] 
9/28 . . . para dividir ou distribuir [2] 
9/30 . . . Limpeza; Conservação da limpeza;  

Esterilização [2] 

 

A 23 J COMPOSIÇÕES À BASE DE PROTEÍNAS PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; PREPARAÇÃO DE PROTEÍNAS PARA 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COMPOSIÇÕES DE FOSFATÍDEOS PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (forragem 
A 23 K; composições à base de proteínas ou composições de fosfatídeos para preparações farmacêuticos A 61 K; fosfatídeos per se  
C 07 F 9/10; proteínas per se  C 07 K) [4] 

 

1/00 Obtenção de composições à base de proteínas para 
produtos alimentícios; Abertura de ovos a granel e 
separação de gemas e claras (preparo de cola C 09 H) [4] 

1/02 . a partir de carnes 

1/04 . a partir de peixes ou outros animais marinhos (para 
produtos alimentícios de animais A 23 K 1/10) 

1/06 . a partir de sangue (para produtos alimentícios de animais 
A 23 K 1/04; matérias plásticas extraídas do sangue C 08 
H 1/00) [2] 
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1/08 . a partir de ovos 
1/09 . . separação de gemas e claras 
1/10 . a partir de cabelos, penas, chifres, peles, couros, ossos ou 

similares 
1/12 . a partir de cereais, trigo, farelo ou melaço 
1/14 . a partir de sementes leguminosas ou de outros vegetais; de 

tortas ou outras sementes oleaginosas 
1/16 . a partir de águas residuais de fábricas de amido ou de 

resíduos similares 
1/18 . a partir de leveduras 
1/20 . a partir de leite, por ex., caseína (coalhadas ou queijos A 

23 C); a partir de soro de leite coalhado 
1/22 . . Secagem da caseína 

3/00 Preparação de proteínas para produtos alimentícios 

 

Nota: 

 
 Nos subgrupos 3/04 a 3/20, salvo indicação contrária uma 

invenção é classificada no último local apropriado [5] 
 
3/04 . Proteínas animais [5] 
3/06 . . Gelatina [5] 
3/08 . . Proteínas de laticínio [5] 
3/10 . . . Caseína (secagem da caseína 1/22) [5] 
3/12 . . a partir de sangue [5] 
3/14 . Proteínas vegetais [5] 
3/16 . . a partir do grão de soja [5] 

3/18 . . a partir do trigo [5] 
3/20 . Proteínas de microorganismos ou algas unicelulares [5] 
3/22 . por texturização [5] 
 
Nota: 
 
 A matéria classificada nos subgrupos 3/22 a 3/28 é também 

classificada nos subgrupos 3/02 a 3/20, se a natureza da 
proteína for de interesse [5] 

 
3/24 . . utilizando congelamento [5] 
3/26 . . utilizando extrusão ou expansão [5] 
3/28 . . utilizando coagulação a partir de ou em um banho, por 

ex., fibras de algodão [5] 
3/30 . . por meio de hidrólise [5] 
 
Nota: 
 
 O assunto classificado nos subgrupos 3/30 a 3/34 é também 

classificado nos subgrupos 3/04 a 3/20, se a natureza da 
prot eína for de interesse [5] 

 
3/32 . . utilizando agentes químicos [5] 

3/34 . . . utilizando enzimas [5] 

7/00 Composições de fosfatídeos para produtos alimentícios, por 
ex., lecitina [4] 

 

 

A 23 K FORRAGEM 

 

1/00 Produtos alimentícios para animais (desintoxicação ou 
eliminação do gosto amargo de sementes, por ex., sementes de 
tremoço para forragem ou alimento A 23 L 1/211) 

1/02 . a partir de melaço 
1/04 . a partir de sangue (proteínas do sangue A 23 J 1/06) 
1/06 . de resíduos de destilarias ou fábricas de cerveja 
1/08 . a partir de produtos residuais de fábricas de laticínios 
1/10 . a partir de carne, peixes ou ossos; de sobras de cozinha 
1/12 . a partir de hidrolisados de madeira ou palha 
1/14 . a partir de substâncias vegetais, por ex., batatas ou raízes 

sem ensilagem (conservação de alimentos A 23 B, L) 
1/16 . complementados por fatores alimentícios acessórios; 

Blocos de sal 

1/165 . . com esteróides, hormônios ou enzimas 
1/17 . . com antibióticos 
1/175 . . com substâncias inorgânicas; Blocos de sal 
1/18 . especialmente adaptadas para animais determinados 

(substitutos do leite A 23 C 11/00) 
1/20 . Tortas ou briquetes 
1/22 . contendo produtos químicos que são transformados em 

proteínas pelo gado, por ex., sais de amônia, uréia 
1/24 . Saibro para aves [2] 

3/00 Conservação de substâncias para o preparo de produtos 
alimentícios para animais 

3/02 . de forragem verde (processamento e armazenamento A 01 
F 25/00; silos E 04 H) 

3/03 . . utilizando produtos químicos para a ensilagem 
3/04 . de batatas; de raízes 
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A 23 L ALIMENTOS, PRODUTOS ALIMENTÍCIOS OU BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS, NÃO ABRANGIDOS PELAS 
SUBCLASSES A 23 B A  23 J; SEU PREPARO OU TRATAMENTO, por ex., COZIMENTO, MODIFICAÇÃO DAS 
QUALIDADES NUTRITIVAS, TRATAMENTO FÍSICO (modelagem ou processamento não totalmente abrangidos por esta 
subclasse A 23 P); CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS O U PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, EM GERAL [4] 

 

1/00 Alimentos ou produtos alimentícios; sua preparação ou 
tratamento (conservação dos mesmos em geral 3/00) [4] 

1/01 . Métodos gerais de cozimento de alimentos, por ex., por 
assadura ou fritura (métodos especiais para alimentos 
determinados, ver  os subgrupos pertinentes; aparelhos 
para cozer no forno, assar, grelhar ou fritar A 47 J 37/00) 
[2] 

1/015 . Remoção de material indesejado, por ex., desodorização, 
desintoxicação(1/211 tem prioridade) [4] 

1/025 . Tratamento físico, por ex., com energia ondulatória, 
irradiação, meios elétricos, campos magnéticos 
(cozimento 1/01; conservação 3/00, A 23 B) [4] 

1/03 . contendo aditivos (1/05, 1/30, 1/308  têm prioridade) [4,5] 
1/035 . . Emulsificantes (emulsificantes  em geral B 01 F 

17/00) [4] 
1/05 . contendo agentes gelificantes ou espessantes (1/06 tem 

prioridade) [5] 
1/052 . . de origem vegetal [5] 
1/0522 . . . Amido; Amido modificado; Derivados do amido, 

por ex., ésteres, éteres [5] 
1/0524 . . . Pectina; Seus derivados [5] 
1/0526 . . . de sementes, por ex., goma de alfarroba, goma 

guar (1/0522, 1/0524 têm prioridade) [5] 
1/0528 . . . de caules subterrâneos, tubérculos ou raízes, por 

ex., glucomana (1/0522 tem prioridade) [5] 
1/053 . . . Exsudatos, por ex., goma arábica, goma acácia, 

goma karaya, goma alcantina [5] 
1/0532 . . . de plantas aquáticas, por ex., alginatos, agar 

(substância gelatinosa), carragenanas [5] 
1/0534 . . . Celulose; Seus derivados, por ex., éteres [5] 
1/054 . . de origem microbiana, por ex., xantano, dextrano [5] 
1/056 . . de origem animal, por ex., quitina [5] 
1/0562 . . . Proteínas, por ex., gelatina, colágeno [5] 
1/058 . . Resinas sintéticas, por ex., polivinilpirolidona [5] 
1/059 . . Aditivos inorgânicos, por ex., sílica [5] 
1/06 . Doces em pasta; Geléias; Gelatinas; Outras composições 

similares de frutas ou legumes; Produtos artificiais de 
frutas [4] 

1/064 . . derivados de sólidos de frutas ou vegetais [4] 
1/068 . . derivados de sucos de frutas ou vegetais [4] 
1/072 . . Produtos artificiais de frutas [4] 
1/076 . Produtos de apicultura, por ex., geleia real ou pólen 

(apicultura A 01 K 47/00 a 59/00); Substitutos dos 
mesmos [4] 

1/08 . . Mel; Substitutos do mel [2] 
1/09 . contendo xaropes de carboidratos; contendo açúcares; 

contendo álcoois de açúcar, por ex., xilitol; contendo 
hidrolisatos de amido, por ex., dextrina (1/076, 1/236 têm 
prioridade) [4,5] 

1/10 . contendo produtos derivados de cereais (tratamento ou 
cozimento de massas contendo farinhas A 21 D) [2] 

1/105 . . Fermentação de cereais farináceos ou de produtos de 
cereais; Adição de enzimas ou microorganismos 
(1/16, 1/185, 1/238 têm prioridade) [4] 

1/16 . . Tipos de massas alimentícias, por ex., macarrão, 
talharim (máquinas para sua fabricação A 21 C; 
disposit ivos de secagem F 26 B) [2] 

1/162 . . . Massas pré-cozidas ou instantâneas [4] 
1/164 . . Flocos ou outras formas de produtos do tipo pronto 

para o consumo (1/18 tem prioridade) [2] 
1/168 . . Cereais granulados ou em flocos para cozer e comer 

quente, por ex., flocos de aveia [2] 
1/172 . . Produtos à base de germes de cereais [2] 
1/176 . . Grânulos de farinha para preparar carne, peixe ou 

similares [2] 
1/18 . . Cereais inflados, por ex., pipoca, arroz inflado 
1/182 . . Produtos em que a forma granulada original é 

mantida, por ex., arroz parboilizado [2] 
1/185 . Produtos à base de malte (produtos à base do malte de 

leguminosas 1/202; preparo do malte para fermentação 
C 12 C) [2] 

1/186 . . Fermentação de malte de cereal ou de cereal por 
maltagem [4] 

1/187 . Pudins; Pós secos para pudins [2] 
1/19 . Substitutos do creme (substitutos do leite, composições 

branqueadoras de café A 23 C 11/00) [2] 
1/20 . Processamento de grãos de leguminosas, isto é, dos frutos 

de plantas leguminosas, para produção de forragem ou 
alimentos; Preparo de produtos à base de legumes; Meios 
químicos para acelerar o cozimento desses alimentos, por 
ex., tratamento com fosfatos (alimentos para animais A 23 
K) [2] 

1/201 . . Cozimento rápido de leguminosas [4] 
1/202 . . Produtos à base de malte; Produtos à base de malte 

fermentado (1/22 tem prioridade; produtos do malte 
de cereal 1/185) [2] 

1/211 . . Remoção do amargo ou outras substâncias  
indesejáveis [4] 

1/212 . Preparo de frutas ou legumes (de leguminosas 1/20; 
beneficiamento de frutas ou legumes colhidos a granel 
A 23 N) [2] 

1/214 . . de tubérculos ou outras raízes contendo amido [2] 
1/216 . . . de batatas [2] 
1/2165 . . . . . Produtos secos sem forma definida, por ex.,  

pós,  flocos,  grânulos ou aglomerados [4] 
1/217 . . . . Produtos assados ou fritos, por ex., tira-gosto 

ou fritas [4] 
1/218 . . pela conservação em salmoura ou vinagre, por ex., 

chucrute, picles [2] 
1/22 . Especiarias; Agentes flavorizantes ou condimentos; 

Agentes adoçantes artificiais; Sais de mesa; Substitutos 
dietéticos do sal [2,5] 

1/221 . . Especiarias ou agentes aromáticos ou condimentos 
naturais; Extratos dos mesmos (café natural ou 
aromatizante de chá A 23 F 3/40; 5/46) [2] 

1/222 . . . extraído de frutas, por ex., óleos essenciais (óleos 
essenciais em geral C 11 B 9/00) [2] 

1/223 . . . Especiarias secas [2] 
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1/224 . . . . Cebolas [2] 
1/225 . . . Mostarda [2] 
1/226 . . Especiarias ou flavorizantes ou condimentos  

sintéticos [2] 
1/227 . . . contendo aminoácidos [2] 
1/228 . . . . contendo ácidos glutâmicos [2] 
1/229 . . . contendo nucleotídeos [2] 
1/23 . . . preparações por fermentação [2] 
1/231 . . . Flavorizantes de carnes [2] 
1/232 . . . Flavorizantes com sabor de fumaça [2] 
1/234 . . . Flavorizantes de café ou cacau [2] 
1/235 . . . Flavorizantes de frutas [2] 
1/236 . . Agentes adoçantes artificiais [2] 
1/237 . . Sais de mesa; Substitutos dietéticos do sal [2] 
1/238 . . Molho de soja [2] 
1/24 . . Temperos de salada; Maionese; Ketchup [2] 
1/27 . Coloração ou descoloração de alimentos [2] 
1/272 . . Conservação ou modificação da cor natural por meio 

de aditivos, por ex., branqueadores óticos (1/275 tem 
prioridade) [2] 

1/275 . . Adição de corantes ou pigmentos, com ou sem 
aviadores óticos [2] 

1/277 . . Eliminação da cor por reação química, por ex., 
alvejamento (alvejamento da farinha A 21 D 2/00) [2] 

1/28 . Extratos ou preparos comestíveis de cogumelos (para fins 
medicinais A 61 K) 

1/29 . Modificações nas qualidades nutritivas de alimentos; 
Produtos dietéticos (1/09 tem prioridade; substitutos 
dietéticos do sal 1/22; farinhas enriquecidas A 21 D 2/00; 
preparações à base de leite A 23 C 9/00) [4,5] 

1/30 . . contendo aditivos (1/308 tem prioridade) [2] 
1/302 . . . Vitaminas [4] 
1/303 . . . . Vitaminas A ou D [4] 
1/304 . . . Sais inorgânicos; minerais; oligo-elementos [4] 
1/305 . . . Aminoácidos, peptídeos ou proteínas 

(processamento de proteínas para produtos 
alimentícios A 23 J 3/00) [4] 

1/307 . . Redução do valor nutritivo; Produtos dietéticos com 
valor nutritivo reduzido [4] 

1/308 . . . Adição de substâncias não digeríveis, por ex.,  
fibras dietéticas (1/05 tem prioridade) [4, 5] 

1/31 . Produtos à base de carne; Farinha de carne 
(processamento de proteínas para produtos alimentícios A 
23 J 3/00) [4] 

1/311 . . Farinha ou pó de carne; Grânulos, aglomerados ou 
flocos [4] 

1/312 . . a partir de refugo de abatedouro, por ex., couros, 
peles, tutano, tripas, pés, orelhas ou focinhos 
(glândulas ou ossos como ingredientes da carne 
processada 
1/317) [4] 

1/313 . . Extrato de carne [2] 
1/314 . . contendo aditivos [4] 
1/315 . . Produtos a base de aves, por ex., salsicha de aves [2] 
1/317 . . Produtos à base de carne triturada ou emulsificada, 

incluindo salsichas; Carne reconstituída a partir de 
carne triturada [4] 

1/318 . . Pedaços de carne amaciados ou flavorizados; por ex., 
obtidos por injeção de soluções; Soluções para 
maceração [4] 

1/32 . Produtos à base de ovos [2] 
1/322 . . Pãezinhos de ovos [4] 

1/325 . Produtos alimentícios à base de frutos do mar; Produtos à 
base de peixe; Substitutos de ovas [4] 

1/326 . . Farinha ou pó de peixe; Grânulos aglomerados ou 
flocos [4] 

1/327 . . Extratos de peixe [4] 
1/328 . . Ovas, por ex., caviar; Substitutos de ovas [4] 
1/33 . . Crustáceos [2] 
1/333 . . Moluscos [2] 
1/337 . . Algas marinhas comestíveis [2] 
1/36 . Alimentos constituídos principalmente de nozes ou 

sementes [2] 
1/38 . . Manteiga de amendoim 
1/39 . Sopas; Molhos (1/238, 1/24 têm prioridade) [4] 
1/40 . . Concentrados de sopa, por ex., pós, tabletes 
1/48 . Composições alimentícias ou tratamento das mesmas não 

abrangidas pelos subgrupos precedentes [4] 

2/00 Bebidas não alcoólicas; Composições secas para as 
mesmas; Suas preparações (concentrados de sopa 1/40; 
preparação de bebidas não alcoólicas por retirada do álcool 
C12 H 3/00) [2]  

2/02 . contendo sucos de frutas ou legumes [2] 
2/04 . . Extração de sucos (máquinas ou aparelhos para extrair 

o suco A 23 N 1/00, A 47 J 19/00) [2] 
2/06 . . . de frutas críticas [2] 
2/08 . . Concentração ou secagem de sucos [2] 
2/10 . . . por aquecimento ou contato com gases secos [2] 
2/12 . . . por congelamento [2] 
2/14 . . . . e sublimação [2] 
2/16 a 
2/36 (transferidos para 2/42 a 2/84) 
2/38 . Outras bebidas não alcoólicas (produtos derivados do leite 

A 23 C; café, chá ou seus substitutos A 23 F) [2, 6] 
2/385 . Concentrados de bebidas não alcoólicas [6] 
2/39 . . Composições secas [6] 
2/395 . . . em um determinado aspecto ou forma [6] 
2/40 . Composições efervescentes [2] 
2/42 . Conservação das bebidas não alcoólicas [6] 
2/44 . . acrescentando conservantes [6] 
2/46 . . por aquecimento [6] 
2/48 . . . por irradiação ou tratamento elétrico [6] 
2/50 . . por irradiação ou tratamento elétrico sem 

aquecimento [6] 
2/52 . Acrescentando ingredientes (acrescentado conservantes 

2/44) [6] 
2/54 . . Misturando com gases [6] 
2/56 . . Agentes aromatizantes ou amargos (adoçantes 2/60) 

[6] 
2/58 . . Agentes corantes [6] 
2/60 . . Adoçantes [6] 
2/62 . . Agentes turvadores: Agentes para melhorar a turvação 

[6] 
2/64 . . re-acrescentando ingredientes aromáticos voláteis [6] 
2/66 . . Proteínas [6] 
2/68 . . Substâncias acidificantes [6] 
2/70 . Clarificação ou refinamento das bebidas não alcoólicas; 

Remoção de substâncias indesejáveis (água purificada C 
02 ,F por ex., por troca de íons C 02 F 1/42) [6] 

2/72 . . por filtração [6] 
2/74 . . . utilizando membranas, por ex., osmose, ultra-

filtração [6] 
2/76 . . por remoção dos gases [6] 
2/78 . . por troca de íons [6] 
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2/80 . . por adsorção [6] 
2/82 . . por floculação [6] 
2/84 . . utilizando microorganismos ou material biológico, por 

ex., enzimas [6] 

3/00 Conservação de alimentos ou produtos alimentícios, em 
geral, por ex., pasteurização, esterilização, especialmente 
adaptada a alimentos e produtos alimentícios (conservação 
de farinha ou de pão A 21 D; processos especialmente 
adaptados a determinados alimentos ou produtos alimentícios, 
ver  os grupos relevantes a esses alimentos ou produtos 
alimentícios em A 23; conservação de alimentos ou produtos 
alimentícios em associação à embalagem B 65 B 55/00; 
conservação de bebidas alcoólicas C 12 H) 

3/005 . por aquecimento utilizando irradiação ou tratamento 
elétrico (secagem ou secagem em estufa 3/40) [5] 

3/01 . . utilizando microondas ou aquecimento dielétrico [5] 
3/015 . por meio de tratamento com variação da pressão, choque, 

aceleração ou tensão de corte [5] 
3/02 . por aquecimento de produtos em pacotes transportados, 

progressivamente, de modo contínuo ou escalonado, 
através do aparelho (3/005 tem prioridade) [5] 

3/04 . . com os pacotes sobre transportadores de correntes sem 
fim ou de cintas 

3/06 . . com pacotes transportados ao longo de uma trilha 
helicoidal 

3/08 . . com pacotes sobre uma plataforma giratória 
3/10 . por aquecimento de produtos em pacotes sem transporte 

progressivo através do aparelho (3/005 tem prioridade) [5] 
3/12 . . com pacotes em câmaras comunicantes através das 

quais circula o meio de aquecimento 
3/14 . . com pacotes deslocando-se no local 
3/16 . por aquecimento dos produtos soltos não embalados (3/005 

tem prioridade) [5] 
3/18 . . ao serem transportados progressivamente através dos 

aparelhos 
3/20 . . . transportados ao longo de placas 
3/22 . . . transportados através de tubos 
3/24 . . com os materiais na forma de "spray" 
3/26 . por irradiação sem aquecimento 
3/28 . . com luz ultravioleta 
3/30 . . por tratamento com ondas ultra-sônicas 
3/32 . por tratamento com correntes elétricas 
3/34 . por tratamento com produtos químicos 
3/3409 . . na forma de gases, por ex., fumigação; Composições 

ou aparelhos para esse fim [5] 
3/3418 . . . numa atmosfera controlada, por ex., vácuo parcial, 

correspondendo somente a CO2, N2, O2 ou H2O [5] 
3/3427 . . . . no qual coloca-se ou utiliza-se um absorvente 

(pacotes para alimentos com provisões para 
absorver fluídos B 65 D 81/26) [5] 

3/3436 . . . . . Absorvente de oxigênio [5] 

3/3445 . . . numa atmosfera controlada compreendendo outros 
gases em adição ao CO2, N2, O2 ou H2O [5] 

3/3454 . . na forma de líquidos ou sólidos [5] 
3/3463 . . . Compostos orgânicos; Microorganismos; Enzimas 

[5] 
 
Nota 
 Nos subgrupos 3/3472 a 3/3562, salvo indicação contrária, a 

invenção é classificada no último local apropriado [5] 
3/3472 . . . . Compostos de constituição indeterminada 

obtidos a partir de animais ou plantas [5] 
3/3481 . . . . Compostos orgânicos contendo oxigênio [5] 
3/349 . . . . . com oxigênio com ligação simples [5] 
3/3499 . . . . . com oxigênio com ligação dupla [5] 
3/3508 . . . . . contendo grupos carboxila [5] 
3/3517 . . . . . . Ésteres de ácido carboxílicos [5] 
3/3526 . . . . Compostos orgânicos contendo nitrogênio [5] 
3/3535 . . . . Compostos orgânicos contendo enxofre [5] 
3/3544 . . . . Compostos orgânicos contendo heteroanéis[5] 
3/3553 . . . . Compostos orgânicos contendo fósforo [5] 
3/3562 . . . . Açúcares; Seus derivados [5] 
3/3571 . . . . Microorganismos; Enzimas [5] 
3/358 . . . Compostos inorgânicos [5] 
3/3589 . . . Aparelhos para conservação utilizando líquidos [5] 
3/3598 . . . Aparelhos para conservação utilizando sólidos [5] 
3/36 . Congelamento; Degelo subseqüente; Resfriamento [5] 
3/365 . . Degelo subseqüente ao congelamento [5] 
3/37 . . com adição de produtos químicos [5] 
3/375 . . . com contato direto entre o alimento e o produto 

químico, por ex., N2 líquido, em temperatura 
criogênica [5] 

3/40 . por secagem ou secagem em estufa; Reconstituição 
subseqüente [5] 

3/42 . . com adição de produtos químicos antes ou durante a 
secagem [5] 

3/44 . . Secagem por congelamento [5] 
3/46 . . Secagem por pulverização [5] 
3/48 . . Secagem por roletes, tambor ou fina camada [5] 
3/50 . . Secagem por leito fluidificado [5] 
3/52 . . secagem por espuma [5] 
3/54 . . utilizando irradiação ou tratamento elétrico, por ex., 

ondas ultra-sônicas [5] 
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A 23 N MÁQUINAS OU APARELHOS PARA TRATAMENTO DE FRUTAS, LEGUMES OU BULBOS DE FLORES COLHIDOS, A 
GRANEL, NÃO INCLUÍDOS EM OUTRO LOCAL; DESCASCAMENTO DE LEGUMES OU FRUTAS A GRANEL;  
APARELHOS PARA O PREPARO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ANIMAIS (máquinas para cortar palha ou 
forragem  A 01 F 29/00; desintegração, por ex., retalhamento, B 02 C; decepamento, por ex., corte, fendimento, fatiamento B 26 B, D) 

 
Índice da Subclasse 
 
APARELHOS PARA EXTRAÇÃO DE SUCOS...........................1/00 
MÁQUINAS PARA DESCAROÇAR OU 
REMOVER PARTES QUE CONTÊM 
SEMENTES............................................................................3/00, 4/00 
MÁQUINAS PARA DEBULHAR, 
DESCASCAR, QUEBRAR OU DESCASCAR.....................5/00, 7/00 

APARELHOS PARA PREPARAR PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS PARA ANIMAIS............................................. 17/00 
MÁQUINAS PARA OUTROS 
BENEFICIAMENTOS......................................................11/00 a 15/00 

 

1/00 Máquinas ou aparelhos para extração de sucos (preparação 
de bebidas não alcoólicas, por ex., adicionando ingredientes a 
sucos de frutas ou legumes A 23 L 2/00; aparelhos para 
prep arar bebidas A 47 J 31/00; prensas para extração B 30 B) 

1/02 . combinados com desintegração ou corte 

3/00 Máquinas para remover o endocarpo ou as sementes das 
frutas, caracterizadas por seus dispositivos de alimentação 
(4/00 tem prioridade) [2] 

3/02 . com tambores de alimentação 
3/04 . com correias sem fim de alimentação 
3/06 . com mesas de alimentação 

4/00 Máquinas para remover os caroços das frutas ou as seções 
que contêm sementes das frutas, caracterizadas por seus 
dispositivos de remoção (para descascar frutas e remover as 
seções que contêm sementes 7/08; dispositivos domésticos 
para remover caroços de frutas A 47 J 23/00; para remover o 
endocarpo das frutas A 47 J 25/00) [2,3] 

4/02 . para descaroçar frutas [2] 
4/04 . . para pêssegos, ameixas, abricós ou similares [2] 
4/06 . . para cerejas ou similares (4/04 tem prioridade) [2] 
4/08 . . para tâmaras, azeitonas ou frutas oblongas similares 

[2] 
4/10 . . para  frutas  com caroços muito pequenos, por ex., 

uvas [2] 
4/12 . para remover o endocarpo de frutas [2] 
4/14 . . para maçãs, pêras ou similares [2] 
4/16 . . para tomates ou similares [2] 
4/18 . . para frutas críticas [2] 
4/20 . . para abacaxis [2] 
4/22 . para fender e descaroçar simultaneamente [2] 
4/24 . para remover partes da fruta cortada contendo sementes [2] 

5/00 Máquinas para debulhar, descascar ou quebrar nozes 
5/01 . para amendoins [2] 
5/03 . para cocos (5/08 tem prioridade) [2] 
5/08 . para remoção da casca carnuda ou fibrosa de frutos (para 

amendoins 5/01) 
7/00 Descascamento de legumes ou frutas (dispositivos para pelar 

cebolas 15/08; máquinas de descascar do tipo doméstico A 47 
J 17/00) [3] 

7/01 . utilizando substâncias químicas, por ex., lixívia [2,3] 

7/02 . Descascamento de batatas, maçãs ou legumes ou frutas de 
formas semelhantes (7/01 tem prioridade) [3] 

7/04 . Descascamento de aspargos (7/01 tem prioridade) [3] 
7/08 . para pelar frutas e remover as partes que contêm sementes 
7/10 . Mecanismos de acionamento 

11/00 Remoção da medula de talos 

12/00 Máquinas para limpar, pelar, branquear ou torrar frutos 
ou legumes, por ex., café, cacau, nozes (métodos para 
tratamento, por ex., torrefação, de café ou do cacau A 23 F, G; 
limpeza, por ex., lavagem ou secagem de grãos B 02 B 1/00; 
separação de sólidos dos sólidos para limpeza B 07 B; limpeza 
em geral B 08 B; dispositivos de aquecimento per se, ver as 
classes respectivas, por ex., F 24; máquinas de secar em geral 
F 26 B) [3] 

12/02 . para lavar ou branquear (12/06 tem prioridade; métodos de 
branquear A 23 B 7/06) [3] 

12/04 . . para branquear [3] 
12/06 . para lavar ou branquear com subsequente secagem [3] 
12/08 . para secar ou torrar (12/06 tem prioridade) [3] 
12/10 . . Torradores rotativos [3] 
12/12 . . Dispositivos auxiliares para máquinas de torrar [3] 

15/00 Máquinas ou aparelhos para outros tratamentos de frutos 
ou legumes para fins de consumo pelo homem; Máquinas 
ou aparelho para podar ou pelar bulbos de flores [2] 

15/01 . para arrancar couve de Bruxelas de seus talos [2] 
15/02 . para arrancar pés, perfurar ou remover talos de frutos; 

Remoção dos brotos de batatas 
15/04 . dispositivos para podar frutas ou legumes (poda de cebolas 

15/08) [2] 
15/06 . Dispositivos para outros beneficiamentos de frutas, por ex., 

para marcar, amadurecer, polir 
15/08 . Dispositivos para podar ou pelar cebolas ou bulbos de 

flores [2] 
15/10 . para debulhar ervilhas ou vagens [2] 
15/12 . para tesourar ou encordoar vagens [3] 

17/00 Aparelhos especialmente adaptados ao preparo de 
produtos alimentícios para animais 

17/02 . Amassadores de forragem (utensílios domésticos para 
amassar batatas ou outros alimentos A 47 J 19/04) 
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A 23 P MODELAGEM OU PROCESSAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NÃO TOTALMENTE ABRANGIDOS POR 
QUALQUER SUBCLASSE ISOLADA (modelagem de substâncias em estado plástico em geral B 29 C) 

 
Nota 

Atenção para as subclasses A 01 J, A 21 C, A 22 C, A 47 J, B 02 C, além de outras subclasses de A 23, referentes à modelagem ou à 
manipulação de produtos alimentícios 

 

1/00 Modelagem ou manipulação de produtos alimentícios 
1/02 . Aglomeração; Granulação; Formação de tabletes [4] 
1/04 . Encapsulamento  de  partículas,  por ex.,  de  aditivos  para 

produtos  alimentícios  (agentes aromatizantes A 23 L 
1/22) [4] 

1/06 . Produção de pó de fluxo livre ou instantâneo (1/02, 1/04 
têm prioridade) [4] 

1/08 . Recobrimento de produtos alimentícios; cobertura para os 
mesmos; Fabricação de produtos alimentícios em folhas, 
de múltiplas camadas ou recheados [4] 

1/10 . Outros métodos de preparação, por ex., moldagem [4] 
1/12 . . por extrusão [4] 
1/14 . . por insuflação ou expansão (A 23 L 1/164, 1/18, 1/217 

têm prioridade) [4] 
1/16 . . por espumação ou batedura (substitutos do creme A 23 

L 1/19) [4] 
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A 24  TABACO; CHARUTOS; CIGARROS; ARTIGOS PARA FUMANTES 
 
A 24 B MANUFATURA OU PREPARO DE TABACO PARA FUMAR OU MASCAR; TABACO; RAPÉ 
 
Índice da Subclasse 
 
PREPARO...............................................................................1/00, 3/00 
SEPARAÇÃO; CORTE; UMEDECIMENTO.............5/00; 7/00; 3/00,  
..........................................................................................................9/00 
MÁQUINAS PARA TORCER TABACO ....................................11/00 

TRATAMENTO QUÍMICO ......................................................... 15/00 
TABACO....................................................................................... 13/00 

 

1/00 Preparo do tabaco no local da colheita (colhedeiras para 
tabaco A 01 D 45/16) 

1/02 . Disposições em celeiros para pré-tratamento do tabaco, por 
ex., com dispositivos de secagem 

1/04 . Exame, triagem, limpeza ou remoção de impurezas do 
tabaco (purificação por exame ou triagem em geral B 07 
B) 

1/06 . Enfiamento de folhas do tabaco 
1/08 . Dispositivos para pendurar folhas de tabaco 
1/10 . Embalagem ou prensagem do tabaco 

3/00 Preparo do tabaco na fábrica 
3/02 . Umedecimento do tabaco bruto embalado (recipientes para 

embalar seu conteúdo em condições de umidade B 65 D 
81/22) 

3/04 . Umedecimento ou secagem de fardos de tabaco ou de 
tabaco cortado (3/12 tem prioridade) 

3/06 . Afrouxamento de folhas de tabaco ou de tabaco cortado 
(3/07 tem prioridade) 

3/07 . Corte ou remoção das folhas mal podadas; Poda das pontas 
de talos 

3/08 . Mistura de tabacos 
3/10 . Tostadura ou resfriamento do tabaco 
3/12 . Vaporização, cura ou aromatização do tabaco 
3/14 . Formação de produtos de tabaco reconstituídos, por ex., 

materiais de embalagem, folhas, folhas simuladas, hastes, 
tabletes; formas desses produtos (deslustramento A 24 C 
1/40; papel para tabaco ou cigarros D 21 H) 

3/16 . Classificação ou alinhamento das folhas 
3/18 . Outros beneficiamentos das folhas, por ex., 

entumescimento, encrespamento, limpeza 

5/00 Separação das folhas de tabaco dos talos; Tratamento de 
talos ou nervuras 

5/02 . por arrancamento dos talos 
5/04 . por corte dos talos 
5/06 . separando dos talos partes de folhas 
5/08 . por corte, raspagem, achatamento das partes salientes de 

talos ou nervuras 
5/10 . por esmagamento das folhas e posterior separação 
5/12 . Dispositivos auxiliares para separação de folhas dos talos 
5/14 . Máquinas para achatar folhas ou talos 
5/16 . Outros tratamentos de talos ou nervuras, por ex., 

dobramento, picamento, incisão (umedecimento 3/04) 

7/00 Corte do tabaco (ferramentas manuais de corte B 26 B; 
fatiamento em geral B 26 D 1/00, 3/00) 

7/02 . por meio de máquinas com facas de movimento alternado 
7/04 . por meio de máquinas com facas giratórias 
7/06 . . com dois jogos de discos cortantes de movimento 

conjugado 

7/08 . . com várias facas que se movem sucessivamente 
7/10 . . . com eixos de corte paralelos à direção da 

alimentação 
7/12 . . . com eixos de corte transversais à direção da 

alimentação 
7/14 . Dispositivos de alimentação ou regulagem para aparelhos 

de cortar tabaco 

9/00 Controle do teor de umidade de produtos de tabaco, por 
ex., charutos, cigarros, fumo de cachimbo (dispositivos para 
uso do fumante para controlar o teor da umidade dos produtos 
de tabaco A 24 F 25/00) 

11/00 Máquinas para torcer tabaco 

13/00 Tabaco para cachimbos, charutos, por ex., inserções para 
charutos ou para cigarros; Tabaco para mascar; Rapé 
(tratamento mecânico 3/00 a 11/00; produtos de tabaco 
reconstituído 3/14; características químicas ou tratamento do 
tabaco 15/00) 

13/02 . Flocos ou fragmentos de tabaco 

15/00 Características químicas ou tratamento do tabaco; 
Substitutos do tabaco (3/00 tem prioridade) 

15/10 . Características químicas dos produtos do tabaco ou dos 
substitutos do tabaco [3] 

15/12 . . do tabaco reconstituído [3] 
15/14 . . . feitos de tabaco e um agente aglutinador não 

derivado do tabaco [3] 
15/16 . . de substitutos do tabaco [3] 
15/18 . Tratamento dos produtos do tabaco ou dos substitutos do 

tabaco [3] 
15/20 . . Tratamento bioquímico [3] 
15/22 . . por aplicação de energia elétrica ou de ondas ou 

irradiação de partículas [3] 
15/24 . . por extração; Extratos de tabaco [3] 
15/26 . . . Uso de solventes orgânicos para extração [3] 
15/28 . . por substâncias químicas [3] 
 
Nota 

Nos grupos 15/30 a 15/42, salvo indicação contrária, uma 
invenção está classificada no último local apropriado com 
relação a uma substância. [3] 

 
15/30 . . . por substâncias orgânicas [3] 
15/32 . . . . por compostos acíclicos [3] 
15/34 . . . . contendo um anel carbocíclico que não um 

anel aromático de seis membros [3] 
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15/36 . . . . contendo um anel heterocíclico [3] 
15/38 . . . . . tendo apenas nitrogênio como 

heteroátomos [3] 

15/40 . . . . . tendo apenas oxigênio ou enxofre como 
heteroátomos [3] 

15/42 . . . por substâncias orgânicas e inorgânicas [3] 

 

A 24 C MÁQUINAS PARA CONFECCIONAR CHARUTOS OU CIGARROS 

 

Fabricação de charutos 

1/00 Elementos de manufatura de charutos (combinações de dois 
ou mais elementos da manufatura de charutos 3/00; anexando 
ou incorporando filtros ou bocais (partes que são levadas à 
boca) 5/47, 5/52; máquinas de cortar em geral B 26 D) 

1/02 . Dispositivos de alimentação do tabaco com ou sem meios 
para dividir o tabaco em quantidades medidas 

1/04 . Dispositivos para cortar os envoltórios ou as capas dos 
charutos 

1/08 . Confecção de feixes de tabaco 
1/10 . . Máquinas com lonas e mesas de enrolar para a 

confecção dos feixes 
1/12 . . Máquinas com roletes de enrolamento para a 

confecção de feixes 
1/14 . . Máquinas com garras para a confecção de feixes 
1/16 . Tratamento dos feixes 
1/18 . . Moldes ou prensas para feixes de charutos 
1/20 . . . Moldes rotativos para feixes de charutos 
1/22 . . Rolamento dos feixes formados 
1/24 . . Corte dos feixes no comprimento desejado 
1/26 . Aplicação das capas 
1/28 . . mecanismos de transporte das capas 
1/30 . . Dispositivos para aplicação das capas aos feixes 
1/32 . . Dispositivos para formar pontas de charutos (pontas de 

filtros, bocais A 24 D 3/00) 
1/34 . . Meios de aplicação de adesivos 
1/36 . . Corte dos feixes encapados no comprimento desejado 
1/38 . Tratamento final de charutos, por ex., triagem (secagem de 

charutos A 24 B 9/00) 
1/40 . . Deslustramento ou polvilhamento dos charutos 
1/42 . . Marcação, impressão ou decoração dos charutos 
1/44 . . Dispositivos para enfeixar e prensar charutos 

3/00 Manufatura completa de charutos; Combinações de duas 
ou mais operações de manufatura de charutos 

 

5/00 Preparação de cigarros; Preparação dos materiais para as 
pontas ou bocais de charutos ou cigarros ou fixação dos 
filtros ou bocais aos charutos ou aos cigarros [3] 

5/02 . Máquinas para encher cigarros 
5/04 . . com cilindro contínuo (5/14 tem prioridade) 
5/06 . . com câmara de prensagem 
5/08 . Máquinas com lonas e mesas para enrolar 
5/10 . Máquinas com roletes de enrolamento 
5/12 . Corte das pontas de cigarros já cheios e enrolados 
5/14 . Máquinas do tipo de cilindro contínuo (dispositivos para 

alimentação de tabaco 5/39) 
5/18 . . Formação do cilindro 
5/20 . . Carretéis; Suportes para bobinas; Outros acessórios 

5/22 . . Vincagem das bordas do papel 
5/24 . . Colagem das bordas 
5/26 . . Secagem das bordas 
5/28 . . Corte do cilindro de tabaco 
5/30 . . . Máquinas combinadas com dispositivos para afiar 

as facas  
5/31 . . com adaptações especiais que entram em 

funcionamento durante a partida, retardamento ou 
parada repentina da máquina, por ex., para desviar ou 
interromper o cilindro contínuo 

5/32 . Separação, colocação em ordem, contagem ou exame dos 
cigarros (relativamente à embalagem B 65 B 19/00); 
Regulagem da alimentação do tabaco de acordo com a 
condição do cilindro ou do cigarro (verificação ou 
determinação de propriedades químicas ou físicas G 01 N; 
controle em geral G 05) 

5/33 . . Dispositivos para apanhar ou colocar em ordem 
5/34 . . Exame dos cigarros ou do cilindro, por ex., para 

regular a alimentação do tabaco; Remoção de cigarros 
defeituosos 

5/343 . . . por meios mecânicos, por ex., apalpadores 
5/345 . . . Remoção de cigarros defeituosos (5/31 tem 

prioridade) 
5/35 . Adaptações dos aparelhos de condução para transportar 

cigarros da máquina de confecção para a máquina de 
embalagem 

5/352 . . por meio de recipientes, isto é, cubas 
5/354 . . . Enchimento das cubas na máquina de confeccionar 
5/356 . . . Esvaziamento das cubas dentro do alimentador da 

máquina de embalagem (estrutura do alimentador 
B 65 B 19/04) 

5/358 . . . Estrutura das cubas 
5/36 . Remoção de papéis ou outros elementos de cigarros 

defeituosos 
5/38 . Máquinas combinadas com dispositivos de impressão 
5/39 . Dispositivos de alimentação do tabaco (regulagem da 

alimentação de acordo com a condição do cilindro ou do 
cigarro 5/34) 

5/40 . Dispositivos manuais para confecção de cigarros 
5/42 . . Aparelhos de bolso para encher cigarros 
5/44 . . Aparelhos de bolso para enrolar cigarros 
5/46 . Confecção de tubos de papel para cigarros (confecção de 

tubos de papel em geral B 31 C) 
5/47 . Anexação de filtros ou de bocais a charutos ou cigarros, 

por ex., colocação de filtros em cigarros ou em seus bocais 
(5/52 tem prioridade; filtros, sua manufatura, bocais A 24 
D 3/00) [3] 

5/52 . Colocação de filtros ou bocais em cilindros de cigarros ou 
em cilindros de tabaco (filtros, sua manufatura, bocais A 
24 D 3/00) 

5/54 . Dobramento das pontas dos tubos de papel de cigarros 
depois de os encher com tabaco 
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5/56 . Confecção de materiais para ponteiras, por ex., cortiça em 
folhas para bocais de charutos ou cigarros, por meios 
mecânicos (parte química da confecção de material para 
ponteiras C 08; mortalhas de cigarros D 21 H) 

5/58 . . Aplicação das ponteiras 
5/60 . Tratamento final de cigarros, por ex., marcação, impressão, 
indicação da marca, decoração 

 

A 24 D CHARUTOS; CIGARROS; FILTROS PARA FUMAÇA DE TABACO; BOCAIS PARA CHARUTOS OU CIGARROS; 
MANUFATURA DE FILTROS PARA FUMAÇA DE TABACO OU DE BOCAIS  

 

1/00 Charutos; Cigarros 
1/02 . com capas especiais 
1/04 . com bocais ou ponteiras com filtros (bocais, ponteiras com 

filtros per se  3/00) 
1/08 . com meios para acender (composições pirofóricas C 06 C 

15/00; isqueiros per se  F 23 Q) 
1/10 . com extintores 
1/12 . com acessórios para reter a cinza, suportes ou outros 

equipamentos 
1/14 . Cartuchos de tabaco para cachimbos 
1/16 . Cintas para charutos ou cigarros (máquinas para aplicação 

de cintas B 65 C) 
1/18 . Seleção de materiais, que não o tabaco, próp rios para 

fumar 

3/00 Filtros para fumaça do tabaco, por ex., ponteiras com 
filtros, enchimentos filtrantes (filtros em geral B 01 D); 
Bocais para charutos ou cigarros (boquilhas de cachimbos, 
bocais de piteiras (ou boquilhas) de charutos ou cigarros A 24 
F 7/00) [3] 

3/02 . Manufatura de filtros para fumaça de tabaco (manufatura 
de materiais de papel ou celulose para filtros D 21) [3] 

3/04 . Filtros para fumaça de tabaco caracterizados por sua forma 
ou estrutura [3] 

3/06 . Uso de materiais para filtros para fumaça de tabaco [3] 
3/08 . . de materiais orgânicos como carreadores ou 

constituintes principais (de materiais de troca de íons 
3/12) [3] 

3/10 . . . de celulose ou derivados da celulose [3] 
3/12 . . de materiais de troca de íons [3] 
3/14 . . de materiais orgânicos como aditivos (de materiais de 

troca de íons 3/12) [3] 
3/16 . . de materiais inorgânicos [3] 
3/18 . Bocais para charutos ou cigarros; Manufatura dos mesmos 

(3/02 tem prioridade; preparação de materiais para as 
ponteiras ou bocais ou fixação dos mesmos aos charutos 
ou aos cigarros A 24 C 5/56; produção de piteiras para 
charutos ou cigarros a partir do plástico ou de substâncias 
em um estado plástico B 29 D 23/14; manufatura a partir 
de metal, ver  as subclasses pertinentes da Seção B) [3] 

 

A 24 F ARTIGOS PARA FUMANTES; CAIXAS DE FÓSFOROS (isqueiros F 23 Q) 
 
Índice da Subclasse 
 
CACHIMBOS; BOQUILHAS (Bocais para 
piteiras ou boquilhas) 

Estrutura geral .....................................................................1/00 
Cachimbos especiais..........................................1/28, 1/30, 3/00 
Fornilhos; boquilhas (Bocais para 
piteiras ou boquilhas) .................................................5/00; 7/00 
Acessórios; envelhecimento.....................................9/00; 11/00 

ARTIGOS PARA FUMAR CHARUTOS OU 
CIGARROS............................................................. 13/00, 15/00; 17/00 
RECEPTÁCULOS OU CAIXAS DE 
FÓSFOROS........................................................................ 27/00, 29/00 
OUTROS ARTIGOS PARA  
FUMANTES..........................................................19/00 a 25/00, 31/00,  
 47/00 

 

Cachimbos 

1/00 Cachimbos de Tabaco (cachimbos A 01 K 55/00) 
1/02 . com disposições para limpar ou esfriar fumaça (narguilés 

1/30) 
1/04 . . com câmara para a fumaça ou purgadores de saliva 
1/06 . . . no interior do cachimbo 
1/08 . . . . no interior do tubo 
1/10 . . . . no interior do fornilho 
1/12 . . . no exterior do cachimbo 
1/14 . . . . com recipiente para líquido 
1/16 . . com passagens para a fumaça em ziguezague ou de 

outra forma similar 
1/18 . . com revestimentos internos não absorventes 

1/20 . . com revestimentos internos absorventes 
1/22 . . com disposições para esfriamento por meio de ar, por 

ex., cachimbos com paredes duplas  
1/24 . para queimar o tabaco de baixo para cima 
1/26 . com dispositivos para encher 
1/28 . Cachimbos tubulares, por ex., em forma de charuto 
1/30 . Narguilés 
1/32 . Seleção de materiais para cachimbos 

3/00 Cachimbos combinados com outros objetos (artigos para 
fumantes montados em bengalas ou bastões A 45 B 3/16) 

3/02 . com acessórios para limpeza 
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Peças ou acessórios para cachimbos; Boquilhas 

5/00 Fornilhos para cachimbos 
5/02 . com disposições para os manter em pé quando fora de uso 
5/04 . com furos para admissão do ar 
5/06 . com inserções de argila ou similares 
5/08 . . com grelhas, peneiras ou similares 
5/10 . Tampas para fornilhos, fixas ou removíveis 
5/12 . . com calcadores presos aos mesmos 
5/14 . . com proteções contra o vento 

7/00 Boquilhas para cachimbos; bocais para piteiras (ou 
boquilhas) de charutos e cigarros 

7/02 . com elementos de ligação removíveis 
7/04 . com filtros para fumaça (filtros para isso A 24 D 3/00) 

9/00 Acessórios para cachimbos de fumantes 
9/02 . Calcadores de tabaco, isto é, dispositivos para calcar o 

fumo dentro do cachimbo (combinados com caixas de 
tabaco 23/04) 

9/04 . Dispositivos para limpar cachimbos (combinados com 
cachimbos 3/02) 

9/06 . . para tubos, por ex., escovas, agulhas, cordões 
9/08 . . Jogos de artigos de limpeza 
9/10 . . para fornilhos, por ex., raspadeiras, dispositivos com 

dentes cortantes para limpar os fornilhos 
9/12 . . Dispositivos para limpar cachimbos por meio de vapor, 

ar ou água 
9/14 . Descansos ou suportes para cachimbos 
9/16 . Cobertas protetoras ou caixas para cachimbos ou peças dos 

mesmos 
 

11/00 Secagem de cachimbos 

13/00 Artigos para fumar charutos ou cigarros 
13/02 . Piteiras para charutos ou cigarros (bocais para piteiras ou 

boquilhas 7/00) 
13/04 . . com disposições para limpeza ou esfriamento da 

fumaça (narguilés 1/30) 
13/06 . . . com filtros para fumaça (filtros para isso A 24 D 

3/00) 
13/08 . . com dispositivos especiais, por ex., em forma de 

pontas ou pinças, para segurar os charutos ou cigarros 
13/10 . . com ejetores de pontas 
13/12 . . combinados com outros objetos, por ex., utensílios 

para escrever (combinados com bengalas ou cabos de 
guarda-chuvas A 45 B 3/16) 

13/14 . . Caixas protetoras 
13/16 . Camisas de segurança para charutos ou cigarros para evitar 

estragos provocados pela cinza incandescente 
13/18 . Extintores para charutos ou cigarros 
13/20 . . Meios para remover a cinza incandescente 
13/22 . Suportes para segurar charutos ou cigarros ao fumar 
13/24 . Dispositivos para cortar, fender ou perfurar charutos, por 

ex., combinados com isqueiros ((combinados com cisalhas 
manuais ou tesouras B 26 B 13/22) 

13/26 . . de bolso 
13/28 . Dispositivos para soprar através dos charutos 
13/30 . Disposições para produzir desenhos ou anéis de fumaça 

(brinquedos com fumaça A 63 H 33/28) 

15/00 Receptáculos ou caixas para charutos ou cigarros 
(embalagens B 65 D) 

15/02 . para uso doméstico (adaptações para uso em veículos B 60 
N 3/12) 

15/04 . . com dispositivos para liberar um charuto ou cigarro de 
cada vez 

15/06 . . com meios para os apresentar (15/04 tem 
prioridade) [2] 

15/08 . . combinados com outros objetos 
15/10 . . . com isqueiros 
15/12 . de bolso 
15/14 . . com dispositivos para liberar um charuto ou cigarro de 

cada vez 
15/16 . . com meios para os apresentar (15/14 tem 

prioridade) [2] 
15/18 . . combinados com outros objetos 
15/20 . com compartimentos separados para cada charuto ou 

cigarro 

17/00 Receptáculos para papéis de cigarro 
 
Outros artigos para fumantes 

19/00 Cinzeiros (disposições em adaptações de veículos de 
passageiros B 60 N 3/08) 

19/02 . com inserções removíveis 
19/04 . com fundo falso deslocável 
19/06 . com bojo ou fundo falso inclinável 
19/08 . com fundo falso deslizante 
19/09 . com dispositivos de segurança de acionamento automático, 

por ex., reagindo ao calor 
19/10 . combinados com outros artigos (15/08 tem prioridade) 
19/12 . . com caixas de fósforos 
19/14 . . com extintores 

21/00 Suportes para artigos de fumantes 

23/00 Estojos para tabaco, rapé ou fumo de mascar 
23/02 . Bolsas para tabaco 
23/04 . . combinadas com outros objetos, por ex., com 

dispositivos para encher cachimbos  

25/00 Dispositivos usados pelo fumante para regular o teor de 
umidade de charutos, cigarros ou tabaco ou para perfumá-
los (umidificação na fábrica A 24 B 3/04) 

25/02 . Dispositivos de umidificação 

27/00 Receptáculos ou caixas para fósforos (embalagens B 65 D; 
composição das superfícies de atrito, fósforos C 06 F) 

27/02 . com meios para separar os fósforos uns dos outros 
27/04 . Estojos protetores para caixas de fósforos 
27/06 . com dispositivos de proteção contra o vento 
27/08 . Suportes para caixas de fósforos (27/10 tem prioridade) 
27/10 . Receptáculos para fósforos ou caixas de fósforos para 

serem presos à parede 
27/12 . Carteiras de fósforos 
27/14 . Distribuidores de fósforos; Distribuidores para fósforos 

dispostos em tiras (aspectos de distribuição em geral B 65 
D 83/00) 

27/16 . . de bolso 
27/18 . . . com meios para evitar ignição espontânea 
27/20 . . . com meios para acender o fósforo no momento de 

sua retirada 
27/22 . . para uso doméstico 
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27/24 . . . com meios para evitar ignição espontânea 
27/26 . . . com meios para acender o fósforo no momento de 

sua retirada; Acendedores para fósforos em tiras 

29/00 Dispositivos para acender fósforos; Dispositivos para 
segurar fósforos acesos 

31/00 Torcidas para acender cachimbos; Dispositivos para 
destacar os fósforos 

47/00 Artigos para fumantes não incluídos em outro local  
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ARTIGOS DE USO PESSOAL OU DOMÉSTICO 
 
A 41 ARTIGOS DE USO PESSOAL 
 
A 41 B ROUPA DE BAIXO; ROUPA BRANCA DE CRIANÇA; LENÇOS 
 
Índice da Subclasse 
 
SELEÇÃO DE MATERIAIS ESPECIAIS....................................17/00 
CAMISAS............................................................................. 1/00 a 7/00 

ROUPA DE BAIXO; ROUPA DE CRIANÇA;  
LENÇOS.........................................................9/00, 11/00; 13/00; 15/00 

 

1/00 Camisas 
1/02 . de plastrão 
1/04 . conversíveis em vestimentas inteiriças 
1/06 . presas de maneira não permanente às roupas de baixo, 

ceroulas ou similares 
1/08 . Detalhes 
1/10 . . Fechos (botões A 44 B 1/00; abotoaduras A 44 B 5/00) 
1/12 . . Golas 
1/14 . . . Reforços para golas 
1/16 . . . Golas ajustáveis 
1/18 . . Plastrões de camisas 
1/20 . . . Reforços para peitilhos de camisas 
1/22 . . . Peitilhos postiços para camisas, por ex., peitilhos 

com ou sem colarinho preso; Meios para prendê-
los ou esticá-los 

3/00 Colarinhos (1/00 tem prioridade) 
3/02 . Fechos, por ex., alças 
3/04 . fixação às camisas (botões de colarinho A 44 B 3/00) 
3/06 . Reforços para colarinhos 
3/08 . Dispositivos de reforços e fixação combinados 
3/10 . engomados por processo químico (processos de 

engomagem D 06) 
3/12 . com meios para prender gravatas ou lenços de pescoço 
3/14 . Colarinhos reversíveis 
3/16 . Colarinhos plásticos; Colarinhos de papel 
3/18 . Protetores para colarinhos 

5/00 Meios para formar dobras de colarinhos ou punhos 
(dobramento das beiras de colarinhos ou punhos durante a 
manufatura A 41 H 33/00) 

7/00  Punhos (1/00, 3/00 têm prioridade; abotoaduras A 44 B 5/00) 
7/02 . Fechos para punhos 
7/04 . Fixação de punhos a camisas 
7/06 . Fixação de punhos a mangas de jaquetões 
7/08 . Reforços para punhos 
7/10 . Punhos reversíveis 
7/12 . Protetores para punhos 

9/00 Roupas de baixo 
9/02 . Cuecas ou ceroulas para homens, com ou sem reforço no 

gancho ou fundilho 
9/04 . Calças para senhoras, com ou sem reforço no gancho ou 

fundilho 
9/06 . Camisetas; Camisas de mulher 
9/08 . Roupas de baixo combinadas (meias-calça, malhas 

inteiriças 11/14) 
9/10 . Anáguas 
9/12 . Roupas de baixo protetoras (combinadas com enchimentos 

ou almofadas absorventes ou especialmente adaptadas para 
segurá-las A 61 F 13/15) 

9/14 . Cintas formando parte integrante da roupa de baixo; 
Fechos para as mesmas 

9/16 . Ombreiras formando parte integrante das roupas de baixo 
(ombreiras em geral A 41 F 15/00) 

11/00 Meias; Meias-calça (meias elásticas para fins curativos A 61 
F 13/08) [2] 

11/01 . Costuras [2] 
11/02 . Reforços 
11/04 . . da parte superior da meia 
11/06 . com pés cambiáveis 
11/08 . Meias sem pés 
11/10 . Protetores para meias (a serem colocados no calçado A 43 

B 23/28) 
11/12 . Meios colocados na extremidade superior para mantê-las 

esticadas (11/04 tem prioridade; ligas A 41 F 11/00) [2] 
11/14 . Meias-calça; Malhas inteiriças [2] 

13/00 Roupa branca de criança (fraldas de crianças ou prendedores 
para as mesmas A 61 F 13/15) [5] 

13/04 . Calcinhas de criança (combinadas com enchimentos ou 
almofadas absorventes ou especialmente adaptadas para 
segurá-las A 61 F 13/15) [5] 

13/06 . Sacos para enfaixar recém-nascidos; Cueiros 
13/08 . Camisinhas de recém-nascidos [5] 
13/10 . Babadores 

15/00 Lenços 
15/02 . Imitações de lenços de bolso; Sua fixação [2] 

17/00 Seleção de materiais especiais para roupas de baixo 
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A 41 C ESPARTILHOS OU CINTAS  

 

1/00 Espartilhos ou cintas (amarradores de espartilhos A 41 F 
1/04; coletes ortopédicos A 61 F 5/02) 

1/02 . Espartilhos elásticos 
1/04 . . feitos de borracha 
1/06 . com porta-seios 
1/08 . Suportes abdominais 
1/10 . . Cintas para gestantes 
1/12 . Detalhes 
1/14 . . Barbatanas; Barbatanas de aço 
1/16 . . . feitas de fio metálico 
1/18 . . . do tipo confeccionado 
1/20 . . . com capas protetoras 

3/00 Porta-seios 
3/02 . fechados na frente  
3/04 . para amamentar 
3/06 . Porta-seios sem alças 
3/08 . combinados com outras peças do vestuário (com coletes 

1/06) 
3/10 . com reforços ou enchimentos para firmar o busto ou 

manter sua forma (inserção per se 3/14) [2] 
3/12 . Detalhes [2] 
3/14 . . Enchimentos para firmar o busto ou manter sua 

forma [2] 

5/00 Máquinas, dispositivos ou métodos para manufatura de 
espartilhos ou porta-seios 

 

A 41 D ROUPAS EXTERNAS; TRAJES PROTETORES; ACESSÓRIOS (protetores de olhos ou orelhas A 61 F 9/00, 11/00; roupas para 
provocar a transpiração A 61 H 36/00) 
 

Nota 

Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o sentido indicado: 
– "roupa de cima" inclui chambres, roupas de banho e pijamas. 

 
Índice de Subclasse 
 
SELEÇÃO DE MATERIAIS ESPECIAIS....................................31/00 
ROUPA DE CIMA 

Roupa de cima em geral...................................1/00, 3/00, 5/00,  
 11/00, 15/00 

Roupa de cima para usos especiais .............. 7/00, 10/00, 13/00, 
  29/00 

Detalhes de peças de vestuário.......................................... 27/00 
ACESSÓRIOS...................................................................17/00 a 25/00 

 

1/00 Roupas (para crianças 11/00) 
1/02 . Jaquetões 
1/04 . Jalecos, malhas, suéteres ou similares 
1/06 . Calças 
1/08 . . para prática de esportes, por ex., calças para esquiar, 

culotes para montaria 
1/10 . . Meios para manter o vinco 
1/12 . . Meios para disfarçar pernas arqueadas 
1/14 . Saias 
1/16 . . Saias com aro ou armação 
1/18 . Blusas 
1/20 . Roupas para gestantes 
1/22 . Outras roupas de senhoras 

3/00 Sobretudos (roupas de pele 5/00; para crianças 11/00; guarda-
pós para profissionais ou para esportes 13/00) 

3/02 . Casacões 
3/04 . . Capas de chuva 
3/06 . . . com meios de proteção para as pernas 
3/08 . Capas 

5/00 Roupas de pele; Roupas de pele artificial 

7/00 Roupões de banho; Maiôs, calções ou sungas; Saídas de 
praia (toucas de banho A 42 B 1/12) 

10/00 Pijamas; Camisolas [3] 

11/00 Roupas para crianças 

13/00 Roupas protetoras para trabalho ou esporte, por ex., 
roupas que proporcionam proteção contra pancadas ou 
choques, aventais de cirurgiões (capacetes A 42 B 3/00; 
protetores de olhos ou orelhas A 61 F 9/00, 11/00; roupas que 
proporcionam proteção contra agentes químicos ou para serem 
usadas em grandes altitudes A 62 B 17/00; roupas para 
salvamento no mar, roupas de escafandristas B 63 C; roupas à 
prova de bala ou blindadas F 41 H; roupas que proporcionam 
proteção contra a irradiação G 21 F 3/02; elementos de 
aquecimento elétrico H 05 B) 

13/002 . com ambiente controlado internamente [7] 
13/005 . . com temperatura controlada [7] 
13/008 . proteção contra choques elétricos ou eletricidade  

estática [7] 
13/01 . com meios de segurança refletivos ou luminosos [7] 
13/012 . para atividades aquáticas, por ex., com auxílio de  

bóias [7]  
13/015 . com meios absorvedores de choques (13/05 tem 

prioridade) [7] 
13/018 . . automaticamente infláveis  [7] 
13/02 . Macacões 
13/04 . Aventais; Dispositivos para fechar aventais 
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13/05 . protegendo apenas uma parte particular do corpo (sutiã 
esportivo A 41 C 3/00) [7] 

13/06 . . Joelho ou pé [1,7] 
13/08 . . Braço ou mão (luvas protetoras 19/015) [1,7] 
13/10 . . Protetores para mãos, em forma de luvas 
13/11 . . Máscaras protetoras da face, por ex., para uso 

cirúrgico, assim como para uso em atmosferas 
contaminadas (máscara ocular A 61 F 9/04) [7] 

13/12 . Aventais ou camisolas para cirurgiões ou pacientes [3] 

15/00 Roupas conversíveis 
15/02 . Saias conversíveis em calças 
15/04 . Roupas conversíveis em outros artigos (para artigos de 

viagem ou de acampar A 45 F 4/00) 

17/00 Grevas; Polainas 
17/02 . Perneiras 
17/04 . Perneiras de cadarço para enrolar 

19/00 Luvas (luvas de operação cirúrgica A 61 B 19/04; luvas de 
natação A 63 B 31/02; como acessório para jogos ou 
esportes, por ex., luvas de beisebol, boxe ou golfe, A 63 B 
71/14; luvas para caixas de luvas B 25 J 21/02) [1,7]  

19/01 . com cobertura não-dividida para todos os quatro dedos, 
isto é, luvas de boxe (19/05 tem prioridade) [2,7] 

19/015 . Luvas de proteção [7] 
19/01 . com uma parte não separada para os quatro dedos, isto é, 

mitenes [2] 
19/02 . Dispositivos para recortar  ou formar moldes de luvas 
19/04 . Dispositivos para a fabricação de luvas; Dispositivos para 

medir na fabricação de luvas 

20/00 Tiras para os pulsos ou cabeça, por ex., para absorver 
suor (acessórios para chapéus A 42 C 5/02) [5] 

23/00 Estolas; Lenços para cabeça; Lenços de pescoço 

25/00 Gravatas 
25/02 . com nó ou laço já feito, com ou sem a volta do pescoço 
25/04 . . Dispositivos para prender as voltas de pescoço 
25/06 . com nó, laço ou similar, feito pela própria pessoa 
25/08 . . Meios para formar ou dar o nó ou similar 
25/10 . . Meios para segurar o nó ou similar 
25/12 . . . podendo ser preso no colarinho ou no botão 
25/14 . . Meios para formar e segurar o nó simultaneamente 
25/16 . Forros; Entretelas 

27/00 Detalhes de roupas ou de sua confecção (artigos de 
armarinho A 44) 

27/02 . Forros 
27/04 . . Forros removíveis 
27/06 . . Entretelas 
27/08 . Guarnições; Ornamentos (guarnições em geral D 04 D) 
27/10 . Mangas; Cavas 
27/12 . Peças protetoras 
27/13 . . Protetores para cavas [2] 
27/14 . . na bainha das roupas 
27/16 . . Protetores para colarinhos 
27/18 . Colarinhos de pano 
27/20 . Bolsos; Confecção ou aplicação de bolsos 
27/22 . Alças ou ganchos para pendurar (com dispositivos para 

fechar E 05 B 69/00) 
27/24 . Bainhas; Costuras 
27/26 . Enchimento para ombros; Anquinhas; Pufes 
27/28 . Meios para ventilação [2] 

29/00 Uniformes; Peças ou acessórios de uniformes 

31/00 Seleção de materiais especiais para roupa de cima 
31/02 . de materiais em camadas [2] 

 

A 41 F FECHOS PARA PEÇAS DE VESTUÁRIO; SUSPENSÓRIOS 
 
 
Índice da Subclasse 
 
DISPOSITIVOS PARA PRENDER OU 
FECHAR..........................................................................................1/00 
SUSPENSÓRIOS PARA CALÇAS OU 
SAIAS...........................................................................3/00, 5/00, 7/00, 

9/00, 18/00 

 
 
LIGAS PARA MEIAS OU SOQUETES ................ 11/00, 13/00, 18/00 
OUTROS SUSPENSÓRIOS PARA 
ROUPAS; DRAGONAS OMBREIRAS................. 18/00, 19/00; 15/00 
DISPOSITIVOS PARA MANTER ROUPAS 
ESTICADAS NO SENTIDO DO COMPRIMENTO................... 17/00 

 

1/00 Dispositivos de fechamento especialmente adaptados a 
roupas (dispositivos de fechamento em geral A 44 B) 

1/02 . Casas para botões; Ilhoses para casas de botões 
1/04 . Fechos para espartilhos  
1/06 . Fechos para luvas 
1/08 . Fechos para ligas 
 

Suspensórios para roupas 

3/00 Suspensórios 
3/02 . Tiras, lingüetas ou similares, para prender os tirantes às 

calças 
3/04 . Meios para unir as tiras, lingüetas ou similares, ao corpo 

dos suspensórios 
3/06 . Meios para assegurar a flexibilidade dos suspensórios; 

Elementos elásticos para suspensórios; Suspensórios 
confeccionados inteiramente de borracha 
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5/00 Suportes para calças presas a camisas, coletes ou similares 

7/00 Dispositivos para prender cuecas a calças 

9/00 Cintos, fintas ou coses para calças ou saias 
9/02 . Cintos ou cintas elásticas ou ajustáveis 

11/00 Ligas para meias ou soquetes 
11/02 . Dispositivos para prender meias ou soquetes às ligas 
11/04 . . do tipo de alça e botão 
11/06 . . Presilhas com dentes articulados 
11/08 . . consistindo em uma peça 
11/10 . Placas ou outros elementos intermediários de proteção 

similares 
11/12 . com dispositivos para ajustar o comprimento 
11/14 . Meios para prender o suspensório à roupa, por ex., calças, 

cuecas 

11/16 . Ligas 
11/18 . Meios para prender a meia diretamente à roupa de baixo 

13/00 Outros dispositivos para segurar meias ou soquetes 
durante o uso 

15/00 Ombreiras ou similares 
15/02 . Meios para manter as alças em posição 

17/00 Dispositivos para manter roupas esticadas no sentido do 
comprimento 

17/02 . Presilhas ou similares para calças ou saias, por ex., para 
ciclistas 

17/04 . Alças nas partes inferiores das pernas das calças 

18/00 Suspensórios para roupas abrangidos por dois ou vários 
dos grupos de 3/00 a 17/00 

19/00 Suspensórios para roupas não incluídos em outro local  

 

A 41 G FLORES ARTIFICIAIS; PERUCAS; MÁSCARAS; PENAS
 
Índice da Subclasse 
 
FLORES ARTIFICIAIS..................................................................1/00 
PERUCAS...............................................................................3/00, 5/00 

 
 
 
MÁSCARAS................................................................................... 7/00 
PENAS.................................................................................. 9/00, 11/00 

 

1/00 Flores, frutas, folhas ou árvores artificiais (árvores de Natal 
artificiais A 47 G 33/06); Grinaldas 

1/02 . Instrumentos, aparelhos ou máquinas para confeccionar 
flores artificiais ou similares 

1/04 . Grinaldas; Montagem de grinaldas 

3/00 Perucas (somente para bonecas A 63 H 3/44) 

5/00 Enchimentos, rolos, coques ou similares para penteados; 
Meias perucas 

5/02 . Cílios artificiais; Sobrancelhas artificiais  

7/00 Máscaras ou dominós para disfarçar a identidade, por ex., 
para uso no teatro 

7/02 . com partes produzindo efeitos especiais 

9/00 Adornos de penas naturais; Preparo de penas naturais 
(tratamento de penas para guarnições de cama B 68 G 3/00, D 
06 M) 

11/00 Penas artificiais 
11/02 . Instrumentos ou máquinas para confeccionar penas 

artificiais 

 

A 41 H UTENSÍLIOS OU MÉTODOS, NÃO INCLUÍDOS EM OUTRO LOCAL, PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS, por ex., PARA 
CONFECÇÃO DE VESTIDOS, PARA TALHE DE ROUPA (máquinas, utensílios ou métodos para confecção de artigos especiais 
do vestuário, ver  os grupos respectivos relacionados a esses artigos em A 41 B a A 41 F; ferramentas ou máquinas para corte em geral 
B 26; tecelagem, entrançamento, fabricação de renda, malharia, acolchoamento, tratamento de têxteis D 03 a D 06; máquinas de 
costura, utensílios para costura, dispositivos para descoser costuras D 05 B; corte ou rompimento por outra forma, de materiais têxteis 
D 06 H 7/00) 

 
Índice da Subclasse 
 
MÉTODOS; DISPOSITIVOS OU 
ACESSÓRIOS 

Medição.............................................................1/00, 3/00, 5/00 
Risca .................................................................1/00, 3/00, 5/00, 

11/00, 23/00 
Prova.........................................................................5/00, 21/00 
Acabamento, conserto..................................9/00, 25/00, 27/00,  
 31/00 

Acessórios........................................ 15/00, 17/00, 19/00, 31/00 
 
MÁQUINAS, APARELHOS OU MÉTODOS 
PARA FINS ESPECIAIS 

Dobramento; aplicação de fechos .......................... 33/00; 37/00 
Outros métodos ou máquinas ...................... 41/00, 42/00, 43/00 
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1/00 Acessórios ou métodos para tirar medidas (confecção de 
moldes por modelagem no corpo 3/04; medidas para fins de 
identificação A 61 B 5/117; medição em geral G 01, por ex., G 
01 B) 

1/02 . Dispositivos para tirar medidas do corpo humano 
1/04 . . Manequins para tirar medidas 
1/06 . em combinação com marcação (marcação per se  D 06 H 

1/00) 
1/10 . Jaquetas de medição para marcação de moldes 

3/00 Moldes para corte; Métodos de riscar ou marcar esses 
moldes, por ex., sobre o tecido (tecidos de lã caracterizados 
pela disposição especial dos fios de urdidura ou da trama D 03 
D 13/00) 

3/01 . por meio de estêncil 
3/015 . . do tipo ajustável 
3/02 . Confecção de moldes por reprodução (carretilhas 11/00) 
3/04 . Confecção de moldes por modelagem no corpo 
3/06 . Moldes em papel 
3/08 . Moldes em tecido, por ex., impressos 

5/00 Formas para vestidos; Manequins de busto; Manequins 
(para exposição A 47 F 8/00) 

5/01 . com meios de ajustagem, por ex., da altura 
5/02 . formas infláveis 

9/00 Dispositivos ou métodos para aparar, acertar ou endireitar 
bainhas de roupas (em máquinas de costura D 05 B) 

9/02 . Dispositivos para marcar o comprimento de roupas 

11/00 Carretilhas 

15/00 Prendedores para tecidos 

17/00 Almofadas para agulhas ou alfinetes (19/00 tem prioridade) 

19/00 Caixas para agulhas ou alfinetes 

21/00 Apoios para o corpo durante a prova 

23/00 Dispositivos para aplicar giz; Dispositivos para apontar ou 
segurar o giz (utensílios para escrever ou desenhar em geral  
B 43) 

25/00 Dispositivos ou métodos para marcar, recortar ou fazer 
casas (por costura D 05 B) 

25/02 . Tesouras para abrir casas 

27/00 Conserto de roupas por meio de adesivos ou de remendos 
adesivos 

31/00 Outros acessórios para alfaiates 

33/00 Máquinas ou aparelhos para dobrar as bordas de 
colarinhos, punhos, ou similares durante a manufatura 
(virando-os somente do avesso D 06 G 3/00) 

 
37/00 Máquinas, aparelhos ou métodos para fixar fechos em 

roupas (para sapatos A 43 D 100/00; por costura D 05 B) 
37/02 . Colocação de colchetes ou ilhoses 
37/04 . Colocação de pressões 
37/06 . Colocação de elementos de fechos de correr 
37/08 . Colocação de fivelas 
37/10 . Colocação de botões 

41/00 Máquinas ou utensílios para fazer trajes de peles naturais 
ou artificiais (trajes de peles A 41 D 5/00) 

42/00 Linhas de produção de operações múltiplas para fazer 
roupas (unidades de costura consistindo de combinações de 
várias máquinas de costura D 05 B 25/00) [3] 

 
43/00 Outros métodos, máquinas ou utensílios 
43/02 . Manuseio de peças ou partes de trajes, por ex., 

alimentação, empilhamento, separação, inversão 
(manuseio de materiais finos em geral B 65 H) [3] 

43/04 . União de peças ou partes de trajes por colagem ou solda 
(conserto de trajes por adesivos ou peças adesivas 27/00; 
união durante a manufatura de trajes particulares, exceto 
por colagem ou solda, ver  as subclasses respectivas para 
esses trajes, por ex., A 41 D; processos adesivos em geral 
C 09 J 5/00; união por costura D 05 B) [3] 
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A 42 CHAPÉUS 
 
A 42 B CHAPÉUS; GUARNIÇÕES PARA A CABEÇA (tiras para a cabeça, lenços para a cabeça A 41 D 20/00, 23/00) 

 

1/00 Chapéus; Bonés; Capuzes 
1/02 . Chapéus; Bonés rígidos 
1/04 . Bonés moles; Capuzes 
1/06 . . Bonés com aba; Bonés para motoristas; Bonés com 

meios para proteger os olhos, orelhas ou nuca 
(dispositivos para proteção de orelhas e nuca em geral 
A 41 D); Bonés com almofadas de ar ou forros 
removíveis 

1/08 . . com proteção contra pancadas (protetores de cabeça 
para esportes A 63 B 71/10) 

1/10 . . . Capacetes para mineiros 
1/12 . . Toucas de banho 
1/14 . Chapéu de palha; Substitutos para os mesmos 
1/16 . Chapéus de senhoras 
1/18 . com capas para proteger contra pó, chuva ou sol 
1/20 . Chapéus dobráveis; Chapéus feitos de peças separáveis 
1/22 . ajustáveis quanto ao tamanho 
1/24 . com meios para prender artigos aos mesmos, por ex., 

blocos de notas, espelhos, lâmpadas, insígnias 

3/00 Capacetes; Capas para capacetes (capuzes para proteção 
contra agentes químicos ou para uso em grandes altitudes A 62 
B 17/00; capacetes contra gases A 62 B 18/04; capacetes para 
nadadores A 63 B 33/00; capacetes protetores para defesa 
F 41 H 1/04) 

3/04 . Partes, detalhes ou acessórios de capacetes [5] 

3/06 . . Cascos absorvedores de impacto, por ex., de capacetes 
de impacto [5] 

3/08 . . Correias de queixo ou dispositivos similares de 
retenção [5] 

3/10 . . Revestimentos [5] 
3/12 . . . Dispositivos de acolchoamento [5] 
3/14 . . . Dispositivos de suspensão [5] 
3/16 . . Dispositivos para proteção das orelhas [5] 
3/18 . . Dispositivos para proteção da face [5] 
3/20 . . . Proteções para o rosto, por ex., para hóquei no gelo 

(3/22 tem prioridade) [5] 
3/22 . . . Viseiras [5] 
3/24 . . . . com meios para evitar nevoeiro ou neblina [5] 
3/26 . . . . com meios de limpeza, por ex., limpadores [5] 
3/28 . . Disposições para ventilação (3/24 tem prioridade) [5] 
3/30 . . Montagem de aparelhos de rádio ou sistemas de 

comunicação (métodos ou dispositivos para transmitir, 
conduzir ou direcionar o som G 10 K 11/18; técnica de 
comunicação elétrica H 04) [5] 

3/32 . Capacetes desmontáveis; Capacetes feitos de partes 
separáveis (3/04 tem prioridade) [5] 

5/00 Véus; Prendedores para véus 

7/00 Meios de prender guarnições para cabeça; Cordões 
elásticos; Grampos de chapéus de senhora (alfinetes para 
chapéus de senhora A 44 B 9/06) 

 

A 42 C MANUFAT URA OU ADORNO DE CHAPÉUS OU OUTRAS GUARNIÇÕES PARA A CABEÇA 

 

1/00 Manufatura de chapéus 
1/02 . Fabricação de feltros para chapéus; Máquinas para 

enformar feltros; Máquinas para feltros cônicos; 
Ferramentas para enformar feltros (feltros em geral D 04 
H) 

1/04 . Colocação na forma; Alisamento a ferro; Alisamento a 
vapor; Estiramento 

1/06 . Manipulação de abas de chapéu 
1/08 . Acabamento de chapéus, por ex., lustração, passagem a 

ferro, alisamento, escovamento, impregnação, 
engomagem, decoração 

2/00 . Fabricação de capacetes por processos não previstos 
em outro local [5] 

3/00 Aparelhos diversos para a confecção de chapéus, por ex., 
para fazer armações de arame para fôrmas de chapéu 
(máquinas de costura para chapéus de palha D 05 B; máquinas 
de costura para fazer abas de chapéus D 05 B); Aparelhos 
para modificar a forma ou o tamanho de chapéus prontos 

3/02 . Suportes para fôrmas de chapéu 
3/04 . Descansos para acabamento de chapéus de senhoras 
3/06 . Aparelhos para medir chapéus 

5/00 Acessórios ou guarnições para chapéus, por ex., fitas (flores 
artificiais, penas A 41 G) 

5/02 . Carneiras 
5/04 . Disposições para ventilação de chapéus (capacetes A  

42 B 3/28) 
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A 43  CALÇADOS 
 
A 43 B CARACTERÍSTICAS DE CALÇADOS; PEÇAS DE CALÇADOS  
 
Índice da Subclasse 
 
CARACTERÍSTICAS DE CALÇADOS.................. 1/00 a 9/00, 11/00 
PEÇAS DE CALÇADOS................................................. 13/00 a 23/00 

 

 

Características de calçados 

1/00 Calçados caracterizados pelo material (produtos em 
camadas B 32 B) 

1/02 . Calçados feitos de fibras animais ou vegetais ou de tecidos 
fabricados com as mesmas 

1/04 . . Calçados trançados, amarrados, tricotados ou de 
crochê 

1/06 . Calçados feitos de madeira, cortiça, papelão, papel ou 
outras matérias fibrosas similares (solas 13/00; fabricação 
de tamancos de madeira B 27 M 3/20) 

1/08 . Calçados feitos de metal (solas 13/10) 
1/10 . Calçados feitos de borracha 
1/12 . . de refugo de borracha 
1/14 . Calçados feitos de guta-percha, celulóide ou matéria 

plástica 

3/00 Calçados caracterizados pelo formato ou a utilização 
3/02 . Botas de cano alto; Borzeguins; Calçados com abas em 

forma de asa de morcego 
3/04 . . com inserções ou línguas de borracha ou elásticas 
3/06 . Calçados com orelhas; Calçados com gáspeas abertas 
3/08 . . com inserções ou línguas de borracha ou elásticas 
3/10 . Calçados baixos; Chinelos (sandálias 3/12) 
3/12 . Sandálias; Guias de correias nas mesmas 
3/14 . Mocassins, opanken (espécie de sandália usada pelos 

montenegrinos cuja gáspea forma pregas ao ser presa à 
sola) ou calçados similares 

3/16 . Galochas 
3/18 . . Dispositivos para manter as galochas em posição 
3/20 . . Galochas sem saltos 
3/22 . . Capas protetoras usadas entre o sapato e a galocha 
3/24 . Calçados dobráveis ou conversíveis 
3/26 . Calçados ajustáveis no comprimento ou no tamanho 
3/28 . Calçados especialmente adaptados a bonecas 
3/30 . Calçados especialmente adaptados a bebês ou crianças 

pequenas 

5/00 Calçados para esporte (dispositivos antiderrapantes, por ex., 
esporas para gelo, travas para chuteiras A 43 C 15/00) 

5/02 . Chuteiras 
5/04 . Botas para esquiar; Botas similares 
5/06 . Calçados para corridas 
5/08 . Calçados de banho 
5/10 . Calçados de tênis 
5/12 . Calçados para dança 
5/14 . Calçados para ciclistas 
5/16 . Calçados para patinação 
5/18 . Galochas adaptáveis para o esporte 

7/00 Calçados com dispositivos higiênicos ou sanitários 
7/02 . Calçados com dispositivos de aquecimento (aquecedores 

para pés A 61 F 7/08; elementos de aquecimento elétrico H 
05 B) 

7/04 . . Calçados com pilhas, geradores elétricos ou similares 
7/06 . Calçados ventilados 
7/08 . . Calçados com orifícios de ventilação, com ou sem 

fechos 
7/10 . . . com fendas de ventilação obturáveis perto do 

tornozelo 
7/12 . Calçados impermeáveis especiais (galochas 3/16) 
7/14 . Calçados com peças para sustentar o pé 
7/16 . . Calçados com peças internas para alterar o salto 
7/18 . . Suportes para articulações, por ex., suportes do solado 

do pé 
7/19 . . . aderindo diretamente ao chão 
7/20 . . . Elementos para suportar ou firmar tornozelos 
7/22 . . Calçados com inserções fixas para pés chatos, suportes 

para metatarso, abas para tornozelos ou similares 
(peças ortopédicas de inserção A 61 F 5/14) 

7/24 . . Inserções ou capas de suporte para impedir a torção 
lateral do pé 

7/26 . . Calçados com dispositivos para separar ou estender 
dedos dos pés 

7/28 . . Adaptação da sola interna do sapato à sola do pé 
7/30 . . Proteção da articulação dos dedos dos pés contra a 

pressão em posição de pé 
7/32 . Calçados com dispositivos para amortecer choques (solas 

elásticas 13/18) 
7/34 . Calçados com proteção contra calor ou frio 
7/36 . com meios para assentar ou firmar no solo 
7/38 . Calçados que alteram, isto é, que aumentam a estatura 

(com peças internas para alterar o salto 7/16; peças para 
alongar pernas naturais, A 61 F 3/00; inserções ortopédicas 
para calçados convencionais A 61 F 5/14) [2] 

9/00 Calçados caracterizados pela montagem de suas diferentes 
partes 

9/02 . Calçados costurados ou pregados de um lado a outro 
9/04 . Calçados com viras (viras de sapatos 15/00) 
9/06 . . costurados ou pregados de um lado a outro 
9/08 . Calçados revirados 
9/10 . Calçados com gáspeas viradas para fora 
9/12 . Calçados colados ou soldados 
9/14 . Calçados de solas compensadas 
9/16 . Calçados com solas moldadas a gáspeas ou soldadas às 

mesmas sem adesivos 
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9/18 . . moldadas [6]  
9/20 . . soldadas 

11/00 Calçados com dispositivos diversos para facilitar seu 
calçamento ou descalçamento, por ex., com correias 

11/02 . com calçadeiras embutidas 
 
 
Peças de calçados 

13/00 Solas (palmilhas 17/00); Unidades de sola e salto 
13/02 . caracterizadas pelo material 
13/04 . . matéria plástica, borracha ou fibra vulcanizada 
13/08 . . madeira 
13/10 . . metal 
13/12 . . Solas com várias camadas de materiais diferentes  
13/14 . caracterizadas por sua estrutura 
13/16 . . Solas formadas de várias partes (várias camadas de 

materiais diferentes 13/12) 
13/18 . . Solas flexíveis 
13/20 . . . Solas pneumáticas 
13/22 . . Solas tratadas para resistir a deslizamento ou desgaste, 

por ex., por impregnação ou aplicação de uma camada 
resistente ao uso 

13/24 . . . por meio de inserções 
13/26 . . . . projetando-se para fora da superfície da sola 
13/28 . caracterizadas pelo seu modo de fixação, inclusive a 

fixação de solas e saltos combinados (fixação de saltos 
21/36; fixação de peças de saltos 21/52) 

13/30 . . por meio de parafusos 
13/32 . . por meio de adesivos 
13/34 . . Solas ligadas igualmente à parte internados saltos 
13/36 . . Solas de fácil substituição (de metal 13/10; solas de 

proteção A 43 C 13/12) 
13/37 . Unidades de sola e salto 
13/38 . Solas internas 
13/39 . . com as nervuras de costura salientes 
13/40 . . com acolchoamento 
13/41 . . combinadas com contrafortes de saltos, biqueiras ou 

enfranques 
13/42 . Materiais de enchimento colocados entre a sola interna e a 

sola externa; Materiais para retesar 

15/00 Viras para calçados 

17/00 Palmilhas (meias A 41 B 11/00; inserções sanitárias especiais 
para sapatos A 61 F 5/14) 

17/02 . Palmilhas cuneiformes ou elásticas ou peças de palmilhas 
17/03 . . pneumáticas 
17/04 . com inserções ou revestimentos metálicos 
17/06 . com molas metálicas 
17/08 . Palmilhas ventiladas 
17/10 . para transpiração; Palmilhas impermeáveis 
17/12 . Palmilhas de madeira 
17/14 . feitas de esponja, borracha ou matéria plástica 
17/16 . com capas para saltos ou biqueiras 
17/18 . Disposições para fixar palmilhas a calçados 

19/00 Inserções em forma de sapato; Inserções cobrindo o solado 
do pé 

21/00 Saltos; Capinhas para saltos 
21/02 . caracterizados pelo material 
21/03 . . madeira 
21/04 . . couro 
21/06 . . borracha 
21/08 . . . borracha dura e mole combinadas 
21/10 . . . Capinhas de saltos extensíveis 
21/12 . . . Superfícies de marcha com ventosas 
21/14 . . . Saltos ou capinhas feitos de refugo de borracha 
21/16 . . . com inserções na superfície de marcha com 

material outro que não a borracha 
21/18 . . borracha e couro combinados 
21/20 . . matéria plástica 
21/22 . Saltos ou acessórios especialmente destinados a impedir 

salpicamento 
21/24 . caracterizados pela sua estrutura 
21/26 . . Saltos elásticos 
21/28 . . . Saltos pneumáticos 
21/30 . . Saltos com molas metálicas 
21/32 . . Suportes elásticos para o calcanhar 
21/34 . . Saltos metálicos ocos com capinhas substituíveis 
21/36 . caracterizados por seu modo de fixação; Dispositivos para 

prender os meios de fixação (combinados com solas 13/28) 
21/37 . . por dispositivos de fixação em forma de gancho ou 

curvos 
21/38 . . somente para parafusos 
21/39 . . por nervuras e ranhura 
21/40 . . . em forma de cauda de andorinha 
21/42 . . Saltos com peças substituíveis ou ajustáveis 
21/433 . . . com montagem rotativa 
21/437 . . . com capinhas em forma de espigão de ajuste axial 
21/44 . . por dispositivos em forma de garra 
21/45 . . . com meios especiais de tensão 
21/46 . . por cavilhas 
21/47 . . por meios elásticos 
21/48 . . . por botões de pressão 
21/50 . . por prendedores tipo baioneta ou similares 
21/51 . . com abertura em forma de buraco de fechadura e pino 
21/52 . . Peças intercambiáveis para saltos sem fixação especial  
21/54 . . por aderência ou similares 

23/00 Gáspeas; Canos de bota; Contrafortes; Outras partes 
isoladas de calçados 

23/02 . Gáspeas; Canos de bota 
23/04 . . Gáspeas feitas de uma só peça; Gáspeas com lingüetas 
23/06 . . Canos de bota impermeáveis 
23/07 . Forros para os mesmos 
23/08 . Contrafortes de saltos; Biqueiras (calçados com 

disposit ivos para amortecimento de choques 7/32) 
23/10 . . feitos de metal 
23/14 . . feitos de couro 
23/16 . . feitos de tecidos impregnados, matéria plástica ou 

similares 
23/17 . . . feitos de matéria plástica 
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23/20 . Pregos, cavilhas, pinos, grampos ou tachas para calçados 
23/22 . Suportes para o enfranque ou arco das gáspeas (para fins 

medicinais ou higiênicos  7/14) 
23/24 . Fivelas ornamentais; Outros ornamentos para sapatos sem 

função de fixação 
23/25 . . Disposição de fitas nos calçados 

23/26 . Lingüetas para sapatos 
23/28 . Dispositivos colocados em sapatos para evitar 

deslizamento do salto ou para evitar desgaste de meias 
23/30 . Proteções para saltos de motoristas 

 

A 43 C FECHOS OU CORDÕES PARA CALÇADOS; CORDÕES EM GERAL 
 
 
Índice da Subclasse 
 
AMARRAÇÃO POR MEIO DE CORDÕES....................... 1/00 a 9/00 OUTROS FECHAMENTOS DE CALÇADOS............................ 11/00 

ACESSÓRIOS PARA CALÇADOS....................... 13/00, 15/00, 17/00 

 

1/00 Fechos de cordões para calçados (dispositivos de prender 
roupas A 41 F) 

1/02 . com cordões elásticos 
1/04 . com anéis ou laços 
1/06 . apertados por cordões 

3/00 Ganchos para cordões (feitos de metal em chapas B 21 D 
53/46); Proteções para os ganchos 

3/02 . Ganchos para cordões com roletes de guia 
3/04 . Ganchos de segurança com molas 

5/00 Ilhoses (máquinas para fixar ilhoses A 43 D 100/00) 

7/00 Dispositivos para prender cordões 
7/02 . Abas; Bolsos 
7/04 . Dispositivos com charneiras 
7/06 . Tiras elásticas 
7/08 . Grampos apertados por cordões 

9/00 Cordões; Cordões em geral para roupas feitas de tecidos, 
couro ou matéria plástica 

9/02 . providos de ponteiras de metal, botões ou borlas 
decorativas 

9/04 . Formação de ponteiras de cordões por meio de matéria 
plástica, celulóide, borracha ou similares 

9/06 . Ponteiras de cordões removíveis 
9/08 . feitos de papel ou fio metálico 

11/00 Outros fechos especialmente adaptados a sapatos (fechos de 
roupas em geral A 44 B) 

11/02 . Fechos de botões  
11/04 . . Botões; Sua fixação 
11/06 . Fechamento por meio de botões de pressão 
11/08 . Fechos de ganchos; Ganchos rotativos 
11/10 . . Ganchos com várias lingüetas 
11/12 . Fechos de correr 
11/14 . Fechos de grampos; Fechos com fivela e grampo; Fechos 

com alavanca articulada 
11/16 . Fechos presos por fios de metal, cavilhas ou similares  
11/18 . Fechos do tipo de pinça extensível 
11/20 . Fechos com dispositivos de aperto montados na lingüeta 

11/22 . Dispositivos de fechamento com peças elétricas prendendo 
os ilhoses, dois a dois, por ex., presilhas, molas, tiras 

11/24 . Fivelas ornamentais ou outros ornamentos para sapatos, 
utilizados com fechos (fivelas em geral A 44 B 11/00) 

13/00 Acessórios resistentes ao uso 
13/02 . Chapas de metal para solas ou saltos 
13/04 . Travas; Tachões simples; Parafusos; Pregos de cabeça 

grossa para ferrar sapatos 
13/06 . Guarnições para bordas de solas, principalmente para botas 

de esquiar 
13/08 . . com peças de borracha, matéria plástica, couro, feltro 

ou similares 
13/10 . . feitas de fio metálico 
13/12 . Solas de proteção removíveis, feitas de metal (solas de 

metal A 43 B 13/10) 
13/14 . Guarnições especiais para biqueiras de sapatos; Capas de 

proteção para biqueiras 

15/00 Dispositivos ou acessórios antiderrapantes (aparelhos para 
subir em postes, árvores ou similares A 63 B 27/00) 

15/02 . fixos à sola 
15/04 . fixos ao salto 
15/06 . Dispositivos ou acessórios para agarrar no gelo, por ex., 

esporas para gelo, travas para gelo, bicos de sapatos para 
gelo, grinfas; Dispositivos ou acessórios para escalar, por 
ex., ferros para escalar montanhas (15/09 tem prioridade; 
esporas para gelo adaptáveis a ferraduras A 01 L 7/08) [3] 

15/08 . . Espigões de gelo reversíveis 
15/09 . Equipamentos associados a calçados para caminhar em 

planos inclinados para compensar o ângulo de 
inclinação [3] 

15/10 . Dispositivos antiderrapantes feitos de fio metálico, 
correntes ou outro material trançado 

15/12 . Pequenas correias antiderrapantes removíveis 
15/14 . com espigões deslocáveis para fora 
15/16 . Tachões para chuteiras ou botas similares 
15/18 . Garras serrilhadas 

17/00 Esporas 
17/02 . Esporas; Meios para fixá-las 
17/04 . Prendedores de esporas destacáveis 
17/06 . Esporas desmontáveis 
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A 43 D MÁQUINAS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS OU MÉTODOS PARA FABRICAÇÃO OU CONSERTO DE 
CALÇADOS [6] 
 

Notas 

 Nesta subclasse, um método de fabricação de calçados, que depende de uma máquina ou ferramenta distinta, está classificado no grupo 
que abrange a máquina ou a ferramenta de fabricação. 

 
 
Índice da Subclasse  
 
MEDIÇÃO DO PÉ OU DAS FÔRMAS.........................................1/00 
FÔRMAS.........................................................................................3/00 

Fixação de saltos .........................................67/00, 79/00, 81/00 
...........................................................................................86/00 
Fixação de viras .................................................................44/00 

PROCESSAMENTO DE GÁSPEAS OU 
CONTRAFORTES ........................................... 8/00 a 8/34, 8/38 a 8/54 
MONTAGEM OU COLOCAÇÃO NAS 
FÔRMAS............................................................................ 9/00 a 23/00 
FABRICAÇÃO OU PREPARO DE PEÇAS DE 
CALÇADOS ANTES DE SUA MONTAGEM  

Solas ..................................................................8/36, 8/50, 8/52 
29/00, 35/00, 37/00 

43/00 
Saltos, saltos de tacões ...........................................33/00, 83/00 
Contrafortes para enfranques.............................................31/00 

MONTAGEM DE PEÇAS DE CALÇADOS 
Fixação com elementos metálicos...............69/00, 71/00, 75/00 
Fixação com cola...............................................................25/00 
Fixação através de outras técnicas 
por ex., soldagem...............................................................86/00 

Fixação de solas ......................................... 25/00, 44/00, 67/00, 
 86/00 
Fixação de saltos........................................ 67/00, 79/00, 81/00, 
 86/00 
Fixação de viras ................................................................ 44/00 

OUTRAS OPERAÇÕES SUBSEQUENTES À 
ENFORMAÇÃO 

Em solas ou saltos............................................................. 27/00 
Em viras ................................................................. 47/00, 57/00 
Em costuras internas ................................... 51/00, 53/00, 55/00 
Outras operações ......................................... 49/00, 59/00, 85/00 

EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE 
ACABAMENTOS..................................................63/00, 87/00 a 95/00 
FABRICAÇÃO, COLOCAÇÃO OU REMOÇÃO 
DE ACESSÓRIOS................................................... 39/00, 97/00, 99/00 

100/00 
MECANISMOS DIVERSOS PARA A 
FABRICAÇÃO OU O REPARO DE 
CALÇADOS..................................................................111/00 a 119/00 
OUTRO EQUIPAMENTO PARA 
FABRICAÇÃO OU CONSERTOS..................................... 5/00, 61/00 

 

Dispositivos de medição; Fôrmas; Ferramentas 

1/00 Dispositivos para medir pés ou fôrmas; Dispositivos para 
medir peças de calçados 

1/02 . Dispositivos para medir pés (medição do formato, modelo 
ou tamanho do corpo para fins de diagnóstico A 61 B 
5/103, por ex., medição das dimensões físicas A 61 B 
5/107) 

1/04 . Dispositivos para medir fôrmas 
1/06 . Dispositivos para medir dimensões internas de calçados, a 

altura ou a disposição de saltos 
1/08 . Dispositivos para medir peças de calçados 

3/00 Fôrmas 
3/02 . Fôrmas para fabricar ou consertar calçados (fabricação de 

fôrmas de madeira B 27 M 3/20) 
3/04 . Fôrmas pneumáticas; Fôrmas elásticas 
3/06 . Fechos de cunhas para fôrmas 
3/08 . Dispositivos para estirar partes especiais de calçados 
3/10 . Dispositivos para retirar fôrmas 
3/12 . Dispositivos para inserir ou tornar a inserir fôrmas 
3/14 . Fôrmas para esticar ou aumentar; Fôrma para botas; 

Enchimentos; Dispositivos para conservar a forma do 
calçado (secagem de calçados A 47 L 23/20) 

5/00 Utensílios manuais ou ferramentas manuais para fazer ou 
consertar calçados, outros que não aquele abrangidos pelos 
grupos 15/00, 19/00, 95/00, 100/00, 117/00 

5/02 . Bancas para fabricação de calçados (bancas para limpeza 
de calçados A 47 L 23/16) 

5/04 . Facas (facas em geral B 26 B) 

5/06 . Ferramentas para aparar as pontas de pregos ou pinos em 
calçados 

5/08 . Sovelas (fabricação B21 G) 
5/10 . Grosas de sapateiro (grosas de madeira B 27 G 17/06) 
5/12 . Aparelho manual para pregar na fabricação de calçados 

(19/02 tem prioridade; aparelhos de pregar em geral B 25 
C, B 27 F) 

5/14 . . Torquêses manuais para grampear 
 

8/00 Máquinas para cortar, ornamentar, marcar ou outra 
forma de trabalho em peças de calçados (tracionamento ou 
colocação em fôrma 9/00 a 23/00; fazer ou fixar solas; saltos 
ou viras 25/00 a 83/00) [3] 

8/02 . Corte (corte em geral B 26 D, F; de artigos de couro em 
geral C 14 B 5/00) [3] 

8/04 . . por Estampagem (8/10 tem prioridade) [3] 
8/06 . . . Moldes para isso [3] 
8/08 . . . Estampagem e ligadura combinados, por ex., 

corrente elétrica de alta freqüência sendo aplicada 
entre a borda de corte e o suporte de trabalho [3] 

8/10 . . Corte utilizando graduação de modelos (para 
acabamento 8/38; graduação de modelos na fabricação 
de roupas A 41 H 3/00; reprodução de modelos em 
geral B 23 Q 33/00, 35/00) [3] 

8/12 . . . Modelos ou gabaritos para isso [3] 
8/14 . . . . Aplicação de junções à borda do modelo [3] 
8/16 . Ornamentação (por pregas 8/44; de couro em geral C 14 B 

1/56) [3] 
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8/18 . . por puncionamento ou perfuração (puncionamento 
para colocação de ilhoses 100/02) [3] 

8/20 . . . Moldes para isso [3] 
8/22 . . por gravação ou impressão (impressão em geral, 

estampagem per se  B 41) [3] 
8/24 . . . Gravação utilizando calor, por ex., corrente elétrica 

de alta freqüência [3] 
8/26 . Marcação para futuro trabalho (8/16 tem prioridade; 

impressão, estampagem per se  B 41) [3] 
8/28 . . Modelos para desenhar cortes (na fabricação de roupas 

A 41 H 3/00) [3] 
8/30 . . Marcação de material em folhas para corte 

subsequente [3] 
8/32 . Trabalho em bordas ou margens (de couro em geral C 14 B 

1/02, 11/00) [3] 
8/34 . . por folheamento (8/48 tem prioridade) [3] 
8/36 . . por apara das margens dos espaços da sola (recorte 

como uma operação intermediária na fabricação de 
calçados 27/00, como uma operação de acabamento na 
fabricação de calçados 87/00) [3] 

8/38 . . . por corte, por ex., utilizando gabaritos [3] 
8/40 . . por dobramento, movimento para um lado e para outro, 

por martelamento [3] 
8/42 . . por crestamento, contração, tingimento [3] 
8/44 . Prensas de enrugar (dobramento das margens 8/40) [3] 
8/46 . Divisão (de couros em geral C 14 B 1/02) [3] 
8/48 . . combinada com folheamento [3] 
8/50 . . Divisão e adaptação combinadas das partes da base do 

salto e de solas (de solas fixas às bases dos calçados 
27/04) [3] 

8/52 . Flexão (de couros em geral C 14 B) [3] 
8/54 . . por fresamento [3] 
8/56 . . de partes da solda através de incisões [3] 
 
Montagem ou enformação 
 

9/00 Dispositivos para fixar as gáspeas às fôrmas (para biqueiras 
de calçados 15/00) 

11/00 Máquinas para processamento preliminar ou montagem de 
gáspeas, contrafortes ou palmilhas de sapatos em suas 
formas antes das operações de montagem ou enformação; 
Aplicação ou remoção de revestimentos de proteção 

11/01 . Máquinas para aplicar ou fixar tiras de reforço ou 
ornamentais às gáspeas (a solas ou palmilhas 43/06) [3] 

11/02 . . às margens das mesmas [3] 
11/03 . . Revestimento com materiais termoplásticos para firmar 

a parte do bico ou do salto [3] 
11/04 . Máquinas para prensar costuras ou achatar partes de 

calçados, tacões ou similares (em sapatos enformados 
55/00) 

11/06 . Máquinas para abotoar temporariamente partes de calçados 
11/08 . Máquinas para amarrar temporariamente partes de 

calçados ou para remover os cordões de amarrar depois da 
enformação 

11/10 . Dispositivos para manter as partes amarradas em posição 
durante a enformação 

11/12 . Máquinas para formar as pontas ou os calcanhares de 
sapatos, com ou sem emprego de calor 

11/14 . Dispositivos para tratar as partes do calçado, por ex., os 
contrafortes, com vapor ou líquido (tratamento posterior à 
montagem das solas 95/12) 

13/00 Máquinas para montagem de gáspeas apoiadas livremente 
sobre a fôrma e para tachar as biqueiras 

13/02 . Dispositivos para colocar no lugar capas ou contrafortes 
nas máquinas de montagem 

15/00 Máquinas para montar ou enformar prendendo a biqueira 
com cordão, barbante ou fio metálico; Máquinas para 
enformar com tenazes de ajuste; Máquinas para enformar 
com dispositivos para costurar, também para calçados com 
solas compensadas (máquinas de costura especiais para couro 
ou calçados D 05 B) 

17/00 Máquinas para montar ou enformar com suportes 
oscilantes para o calçado 

19/00 Enformação manual; Tenazes para enformar  
19/02 . Dispositivos para pregar tachas ou pregos utilizados com 

tenazes de montagem 

21/00 Máquinas para enformar  
21/02 . com uma única torquês de enformar 
21/04 . para enformar os lados opostos dos calçados, um após o 

outro 
21/06 . para solas de madeira (21/16, 21/18 têm prioridade) 
21/08 . com suportes de fôrma e esfregões abrangendo ponta ou 

calcanhar móveis, tanto horizontal como verticalmente 
(21/16 tem prioridade) 

21/10 . Máquinas de enformar com bancada 
21/12 . com órgãos de montagem por pressão, órgãos de ajuste de 

forma, esfregões, correias para esticar ou similares para 
formar peças de biqueiras ou calcanhares nas fôrmas 

21/14 . para peças de biqueiras ou calcanhares, com dispositivos 
de pregar 

21/16 . com torqueses de enformar ou esfregões abrangendo 
pontas ou calcanhares 

21/18 . com torqueses de enformar e esfregões de acionamento 
retilíneo, inclusive para formar enfranques de calçados 

23/00 Peças avulsas para máquina de enformar ou montar 
(disposit ivos de pregar 75/00) 

23/02 . Esfregões; Prensas de solas; Suportes de formas; 
Torqueses 

23/04 . Transportadores de fôrmas; Guias para calçados 
23/06 . Dispositivos para aparar o material supérfluo das gáspeas 

ou forros 
 
Fabricação ou fixação de solas, saltos ou viras ou preparo dos 
mesmos para fixação no calçado; Execução de outros trabalhos 
subsequentes à enformação; Máquinas para virar (costura D 05 B) 

25/00 Dispositivos para colar peças de calçados 
25/047 . Dispositivos de união com adesivos ou por cola para 

palmilhas e gáspeas ao mesmo tempo (25/18, 25/20 têm 
prioridade) [3] 

25/053 . . com dispositivos de fixação rotativos [3] 
25/06 . Dispositivos para colar solas nas bases dos calçados 

(25/18, 25/20 têm prioridade) [3] 
25/07 . . utilizando dispositivos de pressão de diafragma 

flexível [3] 
25/08 . . Dispositivos para prender viras 
25/10 . . Almofadas de pressão ou outros suportes para prensas 

de colar calçados 
25/12 . Dispositivos para colar a parte posterior da sola a saltos ou 

para colar capinhas de saltos (25/18, 25/20 têm 
prioridade) [3] 
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25/14 . Dispositivos para encher o fundo do sapato 
25/16 . Dispositivos para colar solas compensadas de calçados 
25/18 . Dispositivos para aplicar adesivos a partes do calçado 

(25/20 tem prioridade; aplicação de líquidos ou outros 
materiais fluidos a superfícies em geral B 05) [3] 

25/20 . Disposições para ativar ou para acelerar a ação dos 
adesivos, por ex., através do uso de calor [3] 

27/00 Máquinas para aparar como uma operação intermediária 
(trabalho nas bordas ou margens, por ex., recorte de esboços de 
partes do calçado 8/32; aparar como uma operação de 
acabamento na fabricação de sapatos 87/00) 

27/02 . solas ou saltos fixos nos fundos dos sapatos 
27/04 . . Da parte traseira das solas [3] 
27/06 . . Da parte frontal do salto [3] 

29/00 Máquinas para fazer solas a partir de material em tiras 

31/00 Máquinas para fazer ou inserir contrafortes para 
enfranques 

31/02 . Máquinas para fazer contrafortes de enfranques 
31/04 . Máquinas para inserir contrafortes de enfranques 

33/00 Máquinas para montar tacões para saltos (corte de tacões 
de saltos 8/02) 

33/02 . Calibres para solas de tacão; Depósitos para empilhar solas 
de tacão 

33/04 . Máquinas de pregar para formar os saltos de tacões 
33/06 . Máquinas para selecionar solas de tacão 
35/00 Prensas para moldar solas avulsas, fundos de calçados ou 

solas presas à parte inferior dos calçados (colagem de solas 
a fundos de calçados 25/06) 

37/00 Máquinas para desbastar solas ou outras peças de calçados 
antes de sua colagem 

39/00 Máquinas para fabricar almofadas de apoio para pés ou 
elementos de elevação para os mesmos para os solados de 
pés chatos 

43/00 Máquinas para formar saliências de costuras ou outros 
pré-tratamentos de solas ou palmilhas antes de fixá-las 
(flexão de solas ou palmilhas 8/52) 

43/02 . para formar saliências de costuras por incisão 
43/06 . para aplicação de material de reforço a palmilhas; Fixação 

de fitas ou nervuras decorativas, por ex., nervuras de 
costura, em solas ou similares 

44/00 Máquinas para fixar viras ou falsas viras 

47/00 Máquinas para aparar ou unir, ponta com ponta, as viras 
fixas a gáspeas 

49/00 Máquinas para martelar 

51/00 Máquinas para fixar lingüetas 

53/00 Máquinas para aparar excesso de material ao longo da 
costura interna 

55/00 Máquinas para achatar, prensar ou alisar as costuras 
internas de sapatos enformados 

57/00 Máquinas para fixar as extremidades da vira 

59/00 Máquinas para raspar as bordas de sapatos enformados 
que ficam para fora da costura 

61/00 Máquinas para arrancar, cortar ou localizar pregos 

63/00 Máquinas para efetuar outras operações de acabamento 

65/00 (transferido para 86/00, B 29 D 31/50) 
65/02 (transferido para B 29 D 31/50) 

67/00 Máquinas para pregar solas ou saltos por meio de 
parafusos ou arames dotados de roscas 

69/00 Máquinas para pregar calçados (máquinas de pregar em 
geral B 27 F) 

69/02 . por meio de pregos prontos 
69/04 . com aparelhos para separar os pregos de um arame ou de 

uma tira de metal ou de outro material 
69/06 . por meio de grampos prontos 
69/08 . com aparelhos para fabricar grampos 
69/10 . por meio de cavilhas de madeira prontas 
69/12 . com aparelhos para separar as cavilhas de uma tira de 

madeira 
69/14 . para pregar ou grampear as bordas das formas nos calçados 

de solas de madeira 

71/00 Elementos de máquinas de pregar; Dispositivos para 
alimentação de pregos 

71/02 . Mecanismo de acionamento para mover o pé de ferro; 
Aparelhos para cortar pregos conjugado ao pé de ferro 

75/00 Dispositivos de pregar pregos em máquinas de montagem 
ou enformação 

79/00 Máquinas combinadas para prensar e pregar saltos 

81/00 Máquinas para pregar solas em pontas 
 
83/00 Prensas para saltos sem dispositivos para pregar pregos; 

Máquinas para prensar solas simples ou para fazer furos 
para pregos 

85/00 Máquinas ou aparelhos para revirar, por ex., para fazer 
sapatos revirados 

86/00 Máquinas para montar as solas ou os saltos nas gáspeas 
não incluídas nos grupos 25/00 a 83/00, por ex., por 
soldagem [6] 

 
Execução de trabalhos de acabamento de gáspeas, solas ou saltos 
em calçados já munidos de solas; Fabricação de acessórios de 
calçados 

87/00 Máquinas para cortar bordas ou saltos; Máquinas para 
aparar a parte frontal do salto (máquinas aparadeiras para 
saltos de madeiras B 27 M; máquinas de copiar B 44 B) 

89/00 Máquinas com roletes para alisar solas 

91/00 Máquinas para separar pontos ou embutir costuras 

93/00 Máquinas para entalhar bordas 

95/00 Máquinas para acabamento de calçados 
95/02 . Máquinas para tratar ou alisar gáspeas, removendo-lhes 

rugas, dobras ou similares 
95/04 . Máquinas para encher as abas ranhuradas 
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95/06 . Máquinas para colorir ou para tratamento químico; 
Ornamentação das solas de sapatos (polimento 95/20) 

95/08 . Máquinas ou ferramentas para raspar, lixar ou dar 
acabamento, com ou sem separação de poeira (limpadores 
por sucção para remoção de poeira A 47 L 5/00; limpeza 
doméstica de calçados A 47 L 23/00) 

95/10 . Dispositivos de secagem ou aquecimento para sapatos 
95/12 . Dispositivos para condicionar, amaciar ou umedecer 

(preparatórios para tração ou colocação em forma 11/14) 
95/14 . incorporando aparelhos para marcar, imprimir ou gravar 

(ornamentação de partes avulsas de calçados 8/16; 
impressão per se, estampagem per se  B 41) 

95/16 . Ferramentas de polir para confecção de calçados (em geral 
B 24 D) 

95/18 . . Dispositivos para aquecer as ferramentas de polir para 
confecção de sapatos 

95/20 . Máquinas para polir solas ou saltos 
95/22 . Máquinas para polir bordas de solas, com ou sem 

dispositivos para entalhar bordas 
95/24 . Máquinas para acamurçar solas 
95/26 . Dispositivos para aplicar cera 
95/28 . Máquinas para fixar proteções em solas ou saltos 

97/00 Máquinas para fazer orelhas  

99/00 Máquinas para fazer cordões (de couro C 14 B; 
passamanaria em geral D 04 C); Aplicação de fibra ou 
celulóide às pontas dos cordões (fabricação de ponteiras com 
chapas de metal B 21 D; com fio metálico B 21 F) 

100/00 Colocação ou remoção de ilhoses, botões, ganchos para 
cordões ou nesgas de elástico em calçados 

100/02 . Máquinas ou ferramentas para puncionar e colocar ilhoses 
(para roupas em geral A 41 H 37/02) 

100/04 . . inserção de ilhoses invisíveis 
100/06 . . inserção simultânea de dois ilhoses 
100/08 . Colocação de botões em calçados (para roupas A 41 H 

37/00) 
100/10 . Máquinas ou ferramentas para fixar ganchos de cordões 

em calçados 
100/12 . Máquinas para colocar nesgas de elástico em calçados 
100/14 . Dispositivos para remover botões, ganchos de cordões ou 

similares de calçados 
 
Mecanismos diversos para fabricação de calçados 

111/00 Máquinas com transportadores para calçados enformados 

113/00 Máquinas para fazer calçados com beiras de gáspeas 
vindas para fora nas gáspeas ou para fazer mocassins 

115/00 Máquinas para folhear ou remover tacões de saltos, saltos 
ou solas ou para remover pontos antes de consertar 

 
117/00 Cremalheiras para receber ou transportar calçados ou 

peças de calçados; Outros meios de transporte 

119/00 Mecanismos de acionamento ou controle de máquinas de 
fazer calçados; Armações para máquinas de fazer calçados 
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A 44  ARTIGOS DE ARMARINHO; BIJUTERIA 
 
A 44 B BOTÕES, ALFIN ETES, FIVELAS, FECHOS CORREDIÇOS OU SIMILARES (fechos especialmente adaptados para calçados 

A 43 C) 
 

Nota 

Esta subclasse abrange fivelas ou fechos corrediços, quer usados como artigos de armarinhos, quer para outras finalidades. 
 
Índice da Subclasse 
 
BOTÕES; CARTÕES PARA OS MESMOS..............1/00 a 5/00; 7/00 FECHOS CORREDIÇOS.............................................................. 19/00 

OUTROS DISPOSITIVOS PARA PRENDER 
OU FIXAR................................................................6/00 a 18/00, 21/00 

 

1/00 Botões (colocação em trajes A 41 H 37/10; colocação em 
calçados A 43 D 100/08; fabricação de botões, ver  os grupos 
apropriados nas classes para fabricação de artigos a partir de 
materiais específicos) 

1/02 . caracterizados pelo material 
1/04 . Botões ornamentais 
1/06 . Montagem de botões (revestimento com passamanaria D 

04 D) 
1/08 . Características estruturais 
1/10 . . laváveis 
1/12 . . cobertos com tecido 
1/14 . . com capas substituíveis 
1/16 . . com capas de proteção 
1/18 . adaptados a meios especiais de fixação 
1/20 . . presos por linha visível pela frente 
1/22 . . presos por linha não visível pela frente 
1/24 . . . Botões com orifícios 
1/26 . . com pés elásticos 
1/28 . . com pé e contrapeça 
1/30 . . . Botões de parafuso 
1/32 . . . Pés inseridos na contrapeça e travados por 

deslizamento ou rotação 
1/34 . . . com contrapeça de pressão 
1/36 . . . com contrapeça em forma de chaveta, chaveta 

fendida ou similares 
1/38 . . Fixação porção de mola 
1/40 . . com pé espiralado de fio metálico aparafusado no 

material 
1/42 . . com pontas deformáveis 
1/44 . . com contrapeça deformável 

3/00 Botões de colarinho 
3/02 . completamente rígidos 
3/04 . com inclinação integral da cabeça 
3/06 . com a cabeça formada por duas abas dobráveis 
3/08 . com cabeça e base separadas 

5/00 Abotoaduras 
5/02 . com peças separáveis 

6/00 Ligadores ou sujeitadores para gravatas, lenços de pescoço 
ou similares, por ex., presilhas de gravatas, presilhas de 
molas com correntes de gravatas associadas, "woggles", 
alfinetes com elementos de proteção associados ligados por 
corrente ao vestuário (alfinetes de gravatas 9/08; aspectos 
decorativos ou ornamentais A 44 C) [3] 

7/00 Cartões para botões, botões de colarinho ou abotoaduras 
 
9/00 Alfinetes de chapéus, de estolas, de segurança ou similares 

(aspectos decorativos ou ornamentais A 44 C; alfinetes de 
cabelo A 45 D 8/02; agulhas de costura D 05 B 85/00) 

9/02 . Alfinetes simples 
9/04 . . Alfinetes comuns 
9/06 . . Alfinetes de chapéu (outros meios de fixar guarnições 

para a cabeça A 42 B 7/00) 
9/08 . . Alfinetes de gravata (alfinetes com elementos de 

proteção associados ligados por corrente ao vestuário 
6/00) 

9/10 . . Dispositivos de segurança 
9/12 . Alfinetes de segurança 
9/14 . . Alfinetes de segurança comuns 
9/16 . . Broches; Alfinetes de lapela 
9/18 . . Charneiras; Fechos 
9/20 . Fixação de cabeças de vidro ou similares a hastes de 

alfinetes 

11/00 Fivelas; Fechos similares para prender tiras umas às 
outras ou similares, por ex., para cintos de segurança 

11/02 . fixação de tiras por fricção 
11/04 . . sem peças móveis 
11/06 . . com dispositivos para apertar 
11/08 . . . com rolete móvel alojado em uma cavidade em 

forma de cunha 
11/10 . . . com cunha deslizante 
11/12 . . . com grampo giratório 
11/14 . . . . por pressão 
11/16 . . Tiras presas por ação de mola 
11/18 . . Tiras presas pela passagem através de anéis 

interligados 
11/20 . orifícios de fixação ou similares na tira 
11/22 . . Fivelas com passador fixo  
11/24 . . Fivelas com passador móvel 
11/25 . com duas ou mais peças separáveis 
11/26 . . com fixação por botões de pressão 
11/28 . . com fixação por meio de ganchos nas extremidades da 

tira 

13/00 Fechos de gancho ou de olhais 
13/02 . com fechamento de mola no gancho 
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15/00 Chaveiros 

17/00 Fechos de botão ou colchete de pressão 

18/00 Prendedores do tipo toca-e-fecha; Fabricação desses 
prendedores (fabricação de tecidos aveludados D 03, D 04) 
[3] 

 
Fechos corrediços 

19/00 Fechos corrediços 
19/02 . com uma série de elementos de encaixe separados, que se 

engatam, presos a cada tira 
19/04 . . Tiras que se ajustam borda sobre borda quando 

fechadas 
19/06 . . . com elementos sensivelmente retangulares com 

projeções e peças de encaixe 
19/08 . . Tiras que se ajustam lado a lado quando fechadas 
19/10 . com um elemento de encaixe inteiriço em cada tira 
19/12 . . Elemento de encaixe na forma de uma espiral contínua 
19/14 . . Elemento de encaixe formado por uma borda perfilada 

ou ameiada 
19/16 . . Elemento de encaixe tendo seção uniforme em todo o 

comprimento da tira [3] 
19/18 . com um terceiro elemento ou elementos, que não um fecho  

corrediço, ligado às bordas das fitas adjacentes quando 
fechados, por ex., um terceiro elemento acionado por uma 
corrediça [3] 

19/20 . . o terceiro elemento sendo envolvido pelas tiras [3] 
19/22 . . o terceiro elemento envolvendo as tiras [3] 
19/24 . Detalhes 
19/26 . . Corrediças 
19/28 . . . construídos para serem removíveis de, pelo menos, 

uma tira [3] 
19/30 . . . com meios para cravá-los em posição 
19/32 . . Meios destinados a tornar os fechos de correr 

impermeáveis a gás ou água 

19/34 . . Fitas encordoadoras (19/40 tem prioridade); Abas 
presas aos encordoadores para revestir os elementos de 
encaixe (19/32 tem prioridade) [3] 

19/36 . . Meios para unir permanentemente as tiras em suas 
extremidades; Meios para deter o movimento da 
corrediça ao fim de seu curso 

19/38 . . Sistemas que permitem liberar a corrediça de uma das 
tiras na extremidade da mesma, por ex., de maneira a 
separar completamente as tiras, uma da outra 

19/40 . . Fixação dos elementos de encaixe, separados ou 
inteiriços, às tiras; Reforço dessas fixações, por ex., 
por pespontos 

19/42 . Fabricação por processos não completamente incluídos em 
qualquer outra classe, por ex., B 21 D 53/50, B 21 F 45/18, 
B 22 D 17/16, B 29 D 5/00 

19/44 . . Prendendo os elementos de encaixe de metal às tiras 
portadoras já prontas (fabricação de peças de fechos 
corrediços de metal combinada com a colocação B 21 
D 53/52) [3] 

19/46 . . . Prendendo elementos de encaixe separados [3] 
19/48 . . . . Arranjo dos elementos de encaixe antes da 

fixação (dispositivos de manuseio de artigos 
associados a transportadores em geral B 65 G 
47/00, por ex., B 65 G 47/14) [3] 

19/50 . . . Fixação de elementos de encaixe inteiriços [3] 
19/52 . . Fixação dos elementos de encaixe às tiras portadoras 

enquanto se fabricam as últimas [3] 
19/54 . . . enquanto tecem as tiras portadoras [3] 
19/56 . . . enquanto tricotam as tiras portadoras [3] 
19/58 . . Remoção dos elementos de encaixe para dar origem a 

aberturas [3] 
19/60 . . Aplicação de pinos de extremidade nas tiras portadoras 

[3] 
19/62 . . Montagem das corrediças, em posição, nas tiras 

port adoras [3] 
19/64 . . . Suportes das corrediças para montagem dos fechos 

corrediços [3] 

21/00 Outros dispositivos para prender ou fixar 
 
 

 

A 44 C BIJUTERIA; PULSEIRAS; OUTROS ADORNOS PESSOAIS; MOEDAS (caixas de jóias A 45 C 11/16) 
 
Índice da Subclasse 
 
ARTIGOS SEGUNDO A PARTE DO CORPO 
EM QUE SÃO USADOS 

Nas orelhas ..........................................................................7/00 
Nos braços ou dedos...................................................5/00, 9/00 
Em outras partes do corpo..............................1/00, 3/00, 11/00, 

23/00, 25/00 

ARTIGOS SEGUNDO OUTROS  
ASPECTOS............................................................ 13/00, 15/00, 17/00, 

21/00, 25/00 
CONFECÇÃO DE JÓIAS OU OUTROS 
ADORNOS PESSOAIS................................................................. 27/00 
DISPOSITIVOS PARA ROUBO DE 
RELÓGIOS OU JÓIAS................................................................. 19/00 

 

1/00 Broches ou clipes em suas naturezas decorativa ou 
ornamental  

3/00 Medalhas; Distintivos (quadrados ou estojos para guarda dos 
mesmos A 47 G 1/12) 

5/00 Pulseiras; Correias de relógios de pulso; Fechos de 
pulseiras ou correias de relógios de pulso 

5/02 . Estruturadas com elos 
5/04 . . extensíveis 
5/06 . . . com pinças extensoras 
5/08 . . . com elos separados 
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5/10 . . não extensíveis 
5/12 . Pulseiras ou pulseiras para relógios do tipo de mola em C  
5/14 . caracterizadas pelo seu modo de fixação a um relógio de 

pulso ou similares 
5/16 . . por dobramento da correia 
5/18 . Fechos para correias (fivelas A 44 B 11/00) 
5/20 . . para correias abertas 
5/22 . . para correias fechadas 
5/24 . . . com dispositivos dobráveis 
 
7/00 Brincos; Dispositivos para furar os lóbulos das orelhas 
 
9/00 Anéis 
9/02 . ajustáveis 

11/00 Correntes para relógios; Correntes ornamentais 
11/02 . Dispositivos de fixação 

13/00 Jóias compostas de várias peças reunidas 

15/00 Outras formas de jóias 

17/00 Pedras preciosas ou similares 
17/02 . Engastes de pedras preciosas 
17/04 . Fixação de pedras preciosas na confecção de jóias; 

Ferramentas para engastar 
 
19/00 Dispositivos para impedir roubos de relógios ou jóias 

21/00 Moedas (moedas especialmente adaptadas para acionar 
mecanismos liberados por moedas G 07 F 1/06); Fichas; 
Moedas ou fichas para uso pessoal ou jogo ou similares 

23/00 Rosários 

25/00 Artigos diversos de fantasia para uso pessoal, por ex., 
cruzes, crucifixos, berloques 

27/00 Confecção de jóias ou outros adornos para uso pessoal 
(processos consistindo em uma única etapa, ver os locais 
pertinentes, por ex., fabricação de anéis com fio metálico B 21 
F 37/00) [2] 
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A 45 ARTIGOS PORTÁTEIS OU DE VIAGEM 
 
A 45 B BENGALAS; GUARDA-CHUVAS; LEQUES DE SENHORA OU SIMILARES (porta-bengalas ou porta guarda-chuvas 

A 47 G 25/12) 
 

Nota 

Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
– "guarda-chuvas" também abrange guarda-sóis de praia de estrutura similar à dos guarda-chuvas. 

 
Índice da Subclasse 
 
BENGALAS OU CABOS DE GUARDA-
CHUVAS......................................................................1/00, 3/00, 7/00,  
 9/00 
GUARDA CHUVAS 

Estrutura geral ........................................... 11/00 a 19/00, 23/00 

 
Detalhes............................................................................. 25/00 

BENGALAS OU GUARDA-CHUVAS 
CONVERSÍVEIS................................................................. 5/00, 21/00 
LEQUES DE SENHORA OU SIMILARES................................. 27/00 

 

Bengalas; Cabos para guarda-chuvas (acessórios de marcha, por 
ex., para cegos A 61 H 3/06; bengalas estruturadas com suportes ou 
tripés F 16 M 13/08) 

1/00 Bengalas com meio de suporte, suspensão ou transporte 
1/02 . Bengalas com roletes para o transporte de embrulhos ou 

similares 
1/04 . Bengalas munidas de sistema de suspensão ou de 

fechamento (meios de transportes de bengalas ou guarda-
chuvas A 45 F 5/00) 

3/00 Bengalas combinadas com outros objetivos 
3/02 . com dispositivos de iluminação 
3/04 . . elétricos 
3/06 . com cabides 
3/08 . com instrumentos para medir ou pesar 
3/10 . com bolsas 
3/12 . com telescópios 
3/14 . com armas 
3/16 . com acessórios para fumantes 

5/00 Bengalas ou guarda-chuvas conversíveis em assentos; 
Bengalas-assento para caça 

7/00 Outras bengalas, por ex., em forma de cotovelo 

9/00 Detalhes 
9/02 . Cabos ou cabeças 
9/04 . Pontas ou ponteiras 
9/06 . Bengalas com placas de identidade ou similares 
 
Guarda-chuvas (mesas com meios de suporte para guarda-chuvas A 
47 B 37/04) 

11/00 Guarda-chuvas caracterizados por sua forma ou modo de 
fixação 

11/02 . fixos ao corpo do usuário 
11/04 . montados sobre a cabeça do usuário 

13/00 Guarda-chuvas feitos de papel 

15/00 Guarda-chuvas com forros removíveis 

17/00 Guarda-chuvas inclináveis 

19/00 Guarda-chuvas especiais de dobramento especial ou 
montagem telescópica 

19/02 . Guarda-chuvas infláveis; Guarda-chuvas sem varetas 
19/04 . com cabos telescópicos 
19/06 . com varetas telescópicas 
19/08 . com cabos dobráveis 
19/10 . com varetas dobráveis 
19/12 . . em ziguezague 

21/00 Guarda-chuvas conversíveis em bengalas 

23/00 Outros guarda-chuvas 

25/00 Detalhes de guarda-chuvas (cabos para guarda-chuvas 1/00 a 
9/00; dispositivos de iluminação para guarda-chuvas 3/02) 

25/02 . Armações de guarda-chuvas 
25/04 . . Dispositivos para sua fabricação ou reparo 
25/06 . Corrediças de guarda-chuvas 
25/08 . . Dispositivos para prender ou fechar 
25/10 . Coroas superiores de guarda-chuvas 
25/12 . Dispositivos para manter guarda-chuvas fechados, por ex., 

dispositivos magnéticos 
25/14 . Dispositivos para abrir e para fechar guarda-chuvas 
25/16 . Sistemas de abertura automática, por ex., armações com 

mecanismos de mola 
25/18 . Forros (removíveis 15/00); Meios de fixação dos mesmos  
25/20 . . Aberturas nos forros 
25/22 . Dispositivos para aumentar a resistência de guarda-chuvas 

ao vento 
25/24 . Capas de proteção para guarda-chuvas quando fechados 
25/26 . . Capas ventiladas 
25/28 . Receptáculos para gotejamento de guarda-chuvas; 

Dispositivos de fixação para os mesmos 
25/30 . Placas de identidade; Distintivos; Dispositivos para rotular 

ou marcar; Meios para fixá-los (fixos ao cabo do guarda-
chuva 9/06) 

 

27/00 Leques de senhora ou similares 
27/02 . com acionamento mecânico manual 
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A 45 C BOLSAS; SACOS OU CESTAS DE VIAGEM; VALISES (recipientes em geral B 65 D, por ex., recipientes flexíveis portáteis 
B 65 D 27/00 a 37/00; fabricação de artigos de couro, lona ou similares B 68 F) 

 
Índice da Subclasse 
 
BOLSAS ...............................................................................1/00, 15/00 
SACOS; MALAS OU CESTAS...................................3/00, 7/00, 9/00,  

15/00; 5/00, 7/00, 
9/00 

APLICAÇÕES ESPECIAIS.......................................................... 11/00 
DETALHES OU ACESSÓRIOS .................................................. 13/00 
 

 

1/00 Bolsas; Bolsas de dinheiro; Carteiras 
1/02 . Bolsas 
1/04 . . Bolsas para serem usadas no cinto ou na pulseira; 

Cintos para carregar dinheiro 
1/06 . Carteiras (para carregar chaves 11/32); Porta-notas 
1/08 . Combinações de bolsas e carteiras 
1/10 . Bolsas de dinheiro para cobradores de veículos ou pessoas 

semelhantes; bolsas de dinheiro com porta-níqueis rígidos 
(triagem, verificação, troca, distribuição ou outras 
maneiras de manipular moedas G 07 D) 

1/12 . Mealheiros (cofres E 05 G 1/00) 

3/00 Sacos de vi agem; Bolsas de mão (espelhos para bolsas 
A 45 D 42/04) 

3/02 . Porta-documentos ou similares 
3/04 . Sacolas para compras; Sacolas de redes para compras 
3/06 . Bolsas de senhora 
3/08 . . Bolsas com capas removíveis ou laváveis 
3/10 . Sacos de praia; Sacos de praia impermeáveis 
3/12 . Sacos para sapatos 
3/14 . Bolsas combinadas com regalos para as mãos 

5/00 Malas, Cestas para viagem (cestas em geral B 65 D) 
5/02 . Materiais ou peças para malas (fabricação de malas de 

couro, lona ou similares B 68 F) 
5/04 . M alas; Cestas para viagem 
5/06 . . Malas com compartimentos externos 
5/08 . . Malas redondas ou ovais 
5/10 . . Cestas para viagem 
5/12 . . Acessórios internos para malas; Meios para prender e 

embalar artigos (guarnições ou acessórios 13/00) 
5/14 . . com incorporação de meios para enrolar 

7/00 Malas, sacos, cestas ou similares dobráveis ou extensíveis 
7/02 . Malas com estrutura pantográfica 

9/00 Sacos, malas ou cestas de viagem conversíveis em objeto 
para outro emprego (malas-armário A 47 B 61/06; malas 
conversíveis em mesas A 47 B 85/00; camas-malas 
A 47 C 17/82) 

11/00 Receptáculos para finalidades não abrangidas pelos grupos 
1/00 a 9/00 (especialmente projetados para equipamentos de 
toalete ou de maquilagem A 45 D; estojos de costura para 
viagem A 45 F 3/48) 

11/02 . Caixas de chapéu 
11/04 . Estojos para óculos; Estojos para pince-nez 
11/06 . . Fabricação de estojos para óculos ou pince-nez (com 

um material específico único, ver a classe pertinente, 
por ex., B 31) 

11/08 . Estojos para telescópios ou binóculos 

11/10 . Estojos ou proteções para relógios, com ou sem janelas 
11/12 . . Proteções transparentes para relógios 
11/14 . Estojos de bolso para selos de correio 
11/16 . Caixas de jóias 
11/18 . Porta-bilhetes ou similares 
11/20 . Lancheiras ou caixas para piqueniques ou similares 
11/22 . Recipientes impermeáveis para uso em natação 
11/24 . Estojos para fins não abrangidos por um único dos grupos 

11/02 a 11/22, 11/26, 11/32 a 11/38 
11/26 . Estojos de enrolar com divisões para artigos separados 
11/32 . Estojos para chaves ou porta-chaves 
11/34 . Caixas de lápis; Estojos para lápis ou similares 

(funcionando como ou combinados com utensílios de 
escrever ou desenhar B 43 K 31/00) 

11/36 . Estojos para instrumentos de desenho ou similares 
(funcionando como ou combinados com utensílios de 
escrever ou desenhar B 43 K 31/00) 

11/38 . Estojos para máquinas fotográficas, por ex., do tipo pronto 
para usar 

13/00 Detalhes de ou acessórios para sacos, malas ou cestas para 
viagem (artigos de armarinho A 44; tampas com dobradiças 
para recipientes B 65 D 43/16; dobradiças E 05 D) 

13/02 . Guarnições internas (para malas 5/12) 
13/04 . Armações para bolsas de dinheiro, bolsas de mão ou outras 

bolsas 
13/06 . Fechos de armações para sacos ou bolsas 
13/08 . Dispositivos decorativos para bolsas de mão ou sacos 
13/10 . Disposição de fechos (dispositivos de fechar recipientes B 

65 D, por ex., B 65 D 43/14; fechaduras E 05 B) 
13/12 . . de fechos a botões de pressão ou giratórios 
13/14 . . de fechos de barra 
13/16 . Fechos de enrolar 
13/18 . Dispositivos para impedir roubo ou perda de sacos, malas, 

cestas ou similares 
13/20 . . Correntes ou correias 
13/22 . . Alças destacáveis; Alças escamoteáveis nas valises 

(alças separadas para transporte A 45 F 5/10) 
13/24 . . Dispositivos sensores, perfurantes, de emissão de gás 

ou similares 
13/26 . Adaptações especiais de alças (13/22 tem prioridade; alças 

para recipientes em geral B 65 D 25/28) 
13/28 . . Combinações de alças com outros dispositivos 
13/30 . Correias; Cintas 
13/34 . Escoras ou suportes para manter abertas tampas ou 

cobertas 
13/36 . Reforços para bordas, cantos ou outras peças 
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13/38 . Transportadores de bagagem 
13/40 . Suportes para guarda-chuvas, bengalas ou luvas, fixos ou 

aos sacos 
13/42 . Dispositivos para identificar bagagens; Meios para fixá-los 
 

15/00 Sacos, bolsas ou similares combinados com outros artigos 
(1/08, 3/14 têm prioridade) 

15/02 . com blocos de notas 
15/04 . com espelhos 
15/06 . com dispositivos de iluminação  
15/08 . com relógios 

 

A 45 D ARTIGOS PARA PENTEAR OU BARBEAR; MANICURE OU OUTROS TRATAMENTOS COSMÉTICOS (peruca, 
meias-perucas ou similares A 41 G 3/00, 5/00; cadeiras para cabeleireiros A 47 C 1/04; utensílios para o corte de cabelos, navalhas 
B 26 B) 

 
Índice da Subclasse 
 
TRATAMENTO DE CABELOS 

Lavagem ou tintura; secagem.................................19/00; 20/00 
Enrolamento ou ondulação ....................................... 1/00 a 7/00 
Alisamento...........................................................................7/00 
Fixação ................................................................................8/00 
Outros tratamentos.................................................24/00, 26/00 

ACESSÓRIOS PARA BARBA .................................................... 27/00 
MANICURE OU PEDICURE............................................ 29/00, 31/00 
OUTROS TRATAMENTOS DE BELEZA......................... 2/48, 40/00 
ACESSÓRIOS 

Recipientes ou aplicadores ....................................33/00 a 40/00 
Espelhos............................................................................ 42/00 

OUTROS ARTIGOS DE TOALETE OU DE 
COSMÉTICA ................................................................................ 44/00 

 

Enrolamento ou fixação do cabelo 

1/00 Pinças para enrolar, isto é, pinças para serem usadas 
quentes; Ferros para frisar, isto é, para serem usados 
quentes; Acessórios para os mesmos 

1/02 . com meios de aquecimento interno, por ex., por 
combustível líquido 

1/04 . . por eletricidade (elementos de aquecimento elétrico 
per se  H 05 B) 

1/06 . com duas ou mais mandíbulas (1/02 tem prioridade) 
1/08 . . permanecendo as mandíbulas paralelas durante o uso, 

por ex., deslizando paralelamente uma em relação a 
outra 

1/10 . . com um cabo à alça, rotativo 
1/12 . . em espiral ou ziguezague 
1/14 . . sendo as mandíbulas separáveis uma da outra 
1/16 . com um único elemento aquecido (1/02 tem prioridade) 
1/18 . com pentes (1/02 tem prioridade) 
1/20 . Meios de aquecimento externo para pinças ou ferros de 

frisar 
1/28 . com meios de regulagem ou indicação da temperatura 

2/00 Artigos para enrolar ou ondular cabelos (pinças para 
enrolar, ferros para enrolar 1/00) 

2/02 . Rolos ou onduladores de cabelos para serem usados 
perpendicularmente ao couro cabeludo, isto é, onduladores 
perpendiculares (6/14, 6/16 têm prioridade; com meios de 
aquecimento ou de secagem incorporados 2/36; 
disposit ivos de aquecimento destinados a serem usados no 
exterior de e em combinação com rolos ou onduladores de 
cabelos 4/02) 

2/04 . . em forma de hastes com dispositivos de mandíbulas 
2/06 . . em forma de hastes com chapas ou grampo de base 

(grampos de base per se  6/08) 
2/08 . . de tipo oco (2/10 tem prioridade) 
2/10 . . em forma de carretéis ou bobinas 

2/12 . Enroladores ou onduladores de cabelo para serem usados 
paralelamente ao couro cabeludo, isto é, onduladores 
planos (6/14, 6/16 têm prioridade; com meios de 
aquecimento elétrico interno 2/36; dispositivos de 
aquecimento destinados a serem usados no exterior de ou 
em combinação com rolos ou onduladores de cabelo 4/08) 

2/14 . . do tipo inteiriço, por ex., hastes ou tubos rígidos, com 
ou sem cordão, fita ou similares, como meio de 
prender o cabelo 

2/16 . . . em forma de hastes ou tubos bifurcados 
2/18 . . . Rolos flexíveis (2/20 tem prioridade) 
2/20 . . . Rolos elásticos 
2/22 . . . com meios para aplicar líquidos através dos 

mesmos 
2/24 . . do tipo de peças múltiplas, por ex., com peças 

deslizantes que não as de prender 
2/26 . . . bifurcadas 
2/28 . . . com grampo em forma de arco com o meio de 

prender 
2/30 . . . com uma corrediça como o meio de prender 
2/32 . . . com meios mecânicos para impedir seu retorno, 

por ex., cremalheira 
2/34 . . . com grampos de base (grampos de base per se  

6/10) 
2/36 . Rolos ou onduladores de cabelo com dispositivos de 

aquecimento ou secagem incorporados, por ex., elétricos, 
utilizando reação química (elementos de aquecimento 
elétrico per se  H 05 B) 

2/38 . Dispositivos para ondulação superficial 
2/40 . . em forma de pinças para prender o cabelo 
2/42 . Grampos ou prendedores com dentes ou pentes 
2/44 . utilizando dois ou mais pentes um sobre o outro ou um 

longe do outro, por ex., utilizando pentes deslizantes 
2/46 . Toucas para ondular cabelos 
2/48 . Onduladores de cílios, Arqueadores de sobrancelhas 
2/50 . Ligadores para barba; Meios similares para o tratamento da 

barba 
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4/00 Dispositivos isolados para esquentar rolos ou onduladores 
de cabelo (dispositivos para secar cabelos não combinados 
com rolos ou onduladores de cabelo 20/00) 

4/02 . para ondulação perpendicular, por ex., com meios para 
diminuir o calor (4/14, 4/16 têm prioridade) 

4/04 . . aquecidos por vapor ou ar quente 
4/06 . . aquecidos por eletricidade 
4/08 . para ondulação plana, por ex., com meios para diminuir o 

calor (4/14, 4/16 têm prioridade) 
4/10 . . aquecidos por vapor ou ar quente 
4/12 . . aquecidos por eletricidade 
4/14 . com reação química produzindo calor e armazenamento de 

calor 
4/16 . Dispositivos independentes caracterizados pelo 

aquecimento dos meios de enrolar ou ondular cabelo antes 
do uso (1/20 tem prioridade) 

4/18 . Suportes ou meios de suspensão para dispositivos de 
aquecimento dos acessórios de ondular ou enrolar cabelos 
durante o uso 

6/00 Detalhes de ou acessórios para dispositivos de enrolar ou 
ondular cabelos 

6/02 . Dispositivos para enrolar o cabelo em onduladores 
perpendiculares 

6/04 . Dispositivos para enrolar o cabelo em onduladores planos 
6/06 . Dispositivos para ondulação pneumática em caixas 

modeladoras 
6/08 . Grampos de base, por ex., para onduladores 

perpendiculares 
6/10 . . para onduladores planos 
6/12 . . com meios de resfriamento 
6/14 . Grampos simples para rolos de cabelo 
6/16 . Grampos enroladores 
6/18 . Dispositivos de proteção ou envoltórios para rolos de 

cabelo ou similares, quando em uso 
6/20 . Dispositivos para a regulagem da temperatura de rolos de 

cabelo 

7/00 Processos de ondulamento, alisamento ou enrolamento do 
cabelo (preparações para ondular ou alisar o cabelo A 61 K 
7/09) [2] 

7/02 . térmicos 
7/04 . químicos 
7/06 . térmicos e químicos combinados 

8/00 Dispositivos para prender o cabelo; Acessórios para os 
mesmos 

8/02 . Grampos para cabelos 
8/04 . . simples 
8/06 . . duplos, por ex., em forma de U 
8/08 . . . com perna em ziguezague 
8/10 . . . com dentes 
8/12 . Pentes de dentes altos ou pentes ornamentais 
8/14 . Travessas para cabelo, isto é, prendedores elásticos 

inteiriços, de duas pernas 
8/16 . . com prendedor complementar 
8/18 . Dispositivos para abrir as pinças; Caixas de pinças 
8/20 . Pinças para cabelos, isto é, grampos elásticos de elementos 

múltiplos que são articulados entre suas extremidades 
8/22 . . com prendedor complementar 
8/24 . Pregadores para cabelos, isto é, pregadores de elementos 

múltiplos que são articulados em suas extremidades 
8/26 . . com fecho de pressão 
8/28 . . com outro tipo de fecho 

8/30 . . com pontas em forma de pente 
8/32 . . com arco duplo; com pernas em forma de U 
8/34 . Fitas para prender o cabelo; Prendedores para tranças de 

cabelo 
8/36 . Presilhas para  o cabelo; Anéis para o cabelo 
8/38 . Enchimentos para cabelo, por ex., malhas em fio metálico 
8/40 . Redes para cabelos; Toucas para proteção do cabelo 
 
Lavagem do cabelo ou do couro cabeludo; Secagem do cabelo; 
Tintura do cabelo (preparações para tratamento do cabelo 
A 61 K 7/06) 

19/00 Dispositivos para lavagem do cabelo ou do couro cabeludo; 
Dispositivos similares para tintura do cabelo 

19/02 . Instrumentos manuais, por ex., cabeças manuais de 
pulverização (pulverização em geral B 05 B, D) 

19/04 . Lavatórios portáteis 
19/06 . em forma de bacia ou de recipiente aberto similar 
19/08 . . Adaptação de bacias para lavar 
19/10 . . . Bacias para lavagem do cabelo com apoio para a 

parte posterior da cabeça 
19/12 . . Bacias para captar a água 
19/14 . Dispositivos fechados para lavagem, por ex., toucas de 

lavagem (19/18 tem prioridade) 
19/16 . Tratamento superficial do cabelo por vapor, óleo ou 

similares 
19/18 . Toucas para tintura do cabelo 

20/00 Dispositivos para secagem de cabelos; Acessórios para os 
mesmos (2/00 tem prioridade; secagem em geral F 26) 

20/02 . Armações para espalhar cabelos longos soltos 
20/04 . Aparelhos para produzir ar quente (20/20, 20/22 têm 

prioridade) 
20/06 . . aquecidos por outra maneira que não a eletricidade; 

ventilação por força muscular 
20/08 . . aquecidos por eletricidade (elementos de aquecimento 

elétrico per se  H 05 B) 
20/10 . . . Dispositivos manuais para secagem, por ex., 

secadores a ar 
20/12 . . . . Detalhes dos mesmos ou acessórios para os 

mesmos, por ex., bocais suportes 
20/14 . . . Suportes de secagem portáteis 
20/16 . . . Dispositivos fixos de secagem 
20/18 . Toucas flexíveis com dispositivos para suprimento de ar 

quente 
20/20 . Capacetes sem suprimento de ar quente ou outra 

ventilação, por ex., aquecidos por eletricidade 
20/22 . Capacetes com suprimento de ar quente ou meios de 

ventilação, por ex., corrente de ar aquecida 
20/24 . . Forma ou estrutura do capacete (20/26 tem prioridade) 
20/26 . . Canalização do ar; Regulagem da quantidade de ar 
20/28 . . Secagem do ar por elementos de aquecimento 

incorporados 
20/30 . . circuitos elétricos especialmente adaptados aos 

dispositivos de secagem do cabelo (circuitos elétricos 
em geral, ver  as classes pertinentes da Seção H) 

20/32 . . Suporte ou fixação dos capacetes 
20/34 . . Disposições dos meios de ventilação 
20/36 . . Suspensão do motor 
20/38 . . Disposição dos meios de aquecimento elétrico 

(elementos de aquecimento elétrico per se  H 05 B) 
20/40 . . . para emprego de raios infravermelhos 
20/42 . . Dispositivos ou medidas complementares, por ex., para 

amortecer o barulho, para relaxamento com música 
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20/44 . Capacetes para secagem do cabelo em que os meios de 
ventilação e de aquecimento são independentes do 
capacete 

20/46 . . equipados com tubos para escapamento do ar quente 
20/48 . Pentes ou escovas para secagem do cabelo com meios 

internos de aquecimento 
20/50 . . e adaptação para passagem de uma corrente de ar 
20/52 . Pentes ou escovas para secagem do cabelo, adaptados para 

aquecimento por meio de uma fonte externa de 
aquecimento 

 

24/00 Pentes para tratamento dos cabelos; Acessórios para os 
mesmos (pentes com dentes altos ou pentes ornamentais 8/12; 
pentes para secagem de cabelos 20/48 a 20/52; dispositivos 
para aparar os cabelos utilizando uma lâmina, integrados ou 
combinados com pentes B 26 B 21/00, por ex., B 26 B 21/12) 

24/02 . Pentes inteiriços 
24/04 . Pentes de peças múltiplas 
24/06 . . sendo os pentes dobráveis (24/08 tem prioridade) 
24/08 . . com capa de proteção 
24/10 . . combinados com dispositivos complementares 
24/12 . . . com meios de suspensão 
24/14 . . . com um cabo próprio, destinado para ser fixo à 

mão do usuário 
24/16 . . . com escovas, almofadas ou similares em que os 

dispositivos adicionais são utilizáveis sem outras 
formalidades 

24/18 . . . sendo os dispositivos complementares utilizáveis 
apenas quando a parte do pente está em posição de 
não funcionamento 

24/20 . . . . sendo os dispositivos complementares 
destinados a limpar ou limar unhas 

24/22 . Pentes com dispositivos para distribuir líquidos, pastas ou 
pós 

24/24 . . com adaptação para distribuição livre; por meio de 
mechas 

24/26 . . com paredes flexíveis do dispositivo de 
armazenamento do líquido, pasta ou pó 

24/28 . . com bomba de pistão 
24/30 . Pentes especialmente adaptados para a remoção de sujeira 

ou graxa (24/32 tem prioridade) 
24/32 . Pentes com dispositivo de sucção 
24/34 . Dispositivos para repartir os cabelos no alto da cabeça 
24/36 . Pentes, stencils ou guias, especialmente adaptados a 

dispositivos para aparar o cabelo 
24/38 . Suportes para pentes 
24/40 . Dispositivos para limpar pentes 
24/42 . . destacáveis dos pentes ou fixos aos mesmos 
24/44 . . constituindo aparelhos separados 
24/46 . . . com escovas rolantes 

26/00 Aparelhos para chamuscar o cabelo; Aparelhos para 
remover pêlos supérfluos, por ex., pinças para depilação 
(aparelhos eletrocirúrgicos A 61 B 17/36) 

27/00 Acessórios para a barba (recipientes para manipular o sabão 
de barba 40/00; espelhos para barbear 42/08; armários para 
artigos de barbear A 47 B 67/02; reafiamento de lâminas de 
navalhas B 24) 

27/02 . Ensaboamento do corpo; Produção de espuma (pincéis de 
barba A 46 B) 

27/04 . . Artigos manuais para ensaboamento, por ex., 
utilizando um pincel 

27/06 . . Dispositivos mecânicos para ensaboamento 

27/08 . . Luvas ou panos para ensaboar 
27/10 . . Dispositivos para produzir espuma acionados por ar 

comprimido ou por turbilhão de água 
27/12 . . Dispositivos para produzir espuma com meios para 

agitar (27/10 tem prioridade) 
27/14 . Potes para a barba 
27/16 . . com suportes para o sabão 
27/18 . . com suportes para o pincel 
27/22 . Recipientes ou estojos para guardar artigos de barbear 

(armários para artigos de barba A 47 B 67/02; recipientes 
em geral B 65 D) 

27/24 . . para guardar lâminas de barba, por ex., depois de 
usadas (recipientes de embalagem B 65 D, por ex., 
para distribuir lâminas de barbear B 65 D 83/10) 

27/26 . . para lápis hemostáticos, algodão hemostático ou 
similares 

27/28 . . para guardar um artigo de barbear dentro de outro 
(meios incorporados ou fixos à navalha para depósito 
de creme de barbear, produtos hemostáticos ou 
similares B 26 B 21/44) 

27/29 . . Descansos para aparelhos de barbear ou navalhas 
(27/46 tem prioridade) 

27/38 . Aparelhos para esticar a pele durante a barba 
27/40 . Deflectores do bafo 
27/42 . Máscaras para a barba (máscaras para a maquilagem de 

lábios ou cílios 40/30; proteções para as orelhas, o rosto ou 
os lábios para outras finalidades de toalete ou de 
maquilagem em geral 44/12) 

27/44 . Dispositivos para a remoção da espuma 
27/46 . Dispositivos especialmente adaptados para limpar ou 

desinfetar aparelhos de barbear ou navalhas 
27/48 . . Dispositivos de secagem para os mesmos 

Manicure ou pedicure  

29/00 Instrumentos para manicure ou pedicure (instrumentos para 
pedicures ou calistas A 61 B 17/54; tesouras B 26 B) 

29/02 . Alicates ou cortadores de unhas (ferramentas manuais de 
corte com duas mandíbulas de contato de extremidade com 
extremidade B 26 B 17/00) 

29/04 . Limas para unhas, por ex., de operação manual (limas em 
geral B 23 D 71/00) 

29/05 . . acionadas por motor 
29/06 . Instrumentos para modelar as pontas das unhas 
29/11 . Dispositivos para polir unhas (aplicadores de verniz 34/04) 
29/12 . . de operação manual 
29/14 . . acionados por motor 
29/16 . Bastões para cutículas 
29/17 . Instrumentos para limpar unhas, por ex., raspadeiras 
29/18 . Conjuntos para manicure ou pedicure, por ex., 

combinações sem caixa, estojo ou similares (combinados 
com ou adaptados a estojos de tesouras B 26 B 13/22, 
29/04) 

29/20 . . Caixas, bolsas, estojos ou similares especialmente 
adaptados aos mesmos (receptáculos para viagem ou 
finalidades similares A 45 C 11/00) 

29/22 . Apoios para os dedos 

31/00 Unhas artificiais 
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Recipientes ou acessórios especialmente adaptados para 
manipular produtos de toalete ou de perfumaria (para aplicação de 
substâncias terapêuticas ou desinfetantes A 61 M, por ex., A 61 M 
35/00; vaporização ou atomização em geral, aplicação de líquidos ou 
de outras matérias fluidas a superfícies em geral B 05; recipientes em 
geral B 65 D, por ex., para distribuir material pulverizado ou 
granulado B 65 D 83/06) 

33/00 Recipientes ou acessórios especialmente adaptados para 
manipular pós de toalete ou de perfumaria 

33/02 . com meios de distribuição, por ex., meios de borrifar 
33/04 . . com fundos de mola 
33/06 . . com base de diafragma 
33/08 . . acionados por palhetas rotativas 
33/10 . . com fechaduras em forma de diafragma íris 
33/12 . . com roletes 
33/14 . . com parafusos 
33/16 . . com aberturas na tampa podendo ser abertas ou 

fechadas pelo deslocamento ou rotação de uma peça da 
tampa 

33/18 . com elementos ou formas decorativas especiais (arte 
decorativa em geral B 44) 

33/20 . Recipientes com gavetas móveis 
33/22 . Recipientes com tampas ou cobertas em cima e embaixo 
33/24 . Recipientes com duas tampas em um dos lados; 

Recipientes com várias cobertas 
33/26 . combinados com outros objetos 
33/28 . . com porta-batons ou com outros artigos de toalete 
33/30 . . com relógios ou outros artigos de acionamento 

mecânico 
33/32 . . com meios de iluminação 
33/33 . . com um bracelete ou um porta-liga; como um pingente 
33/34 . Pompons, por ex., incluindo um recipiente 
33/36 . . de cabo 
33/38 . Papéis ou envelopes contendo pó ou outros produtos de 

toalete 

34/00 Recipientes ou acessórios especialmente adaptados para a 
manipulação de substâncias líquidas de toalete ou de 
perfumaria, por ex., perfumes (características comuns a 
utensílios de escrever ou desenhar B 43) 

34/02 . Frascos de perfume, por ex., com vaporizador 
34/04 . Dispositivos especialmente adaptados para aplicação de 

um líquido, por ex., por meio de um rolete ou de uma 
esfera 

34/06 . combinados com outros artigos de toalete, por ex., batom 

37/00 Saches para substâncias líquidas 

40/00 Invólucros ou acessórios para guardar ou manipular 
produtos de toalete ou de perfumaria, sólidos ou em pastas, 
por ex., sabão de barba, batom, maquilagem (características 
comuns a recipientes para a manipulação de produtos de 
toalete ou perfumaria em pó ou líquidos 33/00 a 37/00; 
preparações para maquilagem ou similares A 61 K 7/00; 
características comuns a utensílios de escrever ou desenhar B 
43; cartelas de amostras ou similares G 09 F 5/00) 

40/02 . Invólucros em que o movimento do batom ou sólido 
similar é deslizante (40/06 tem prioridade) 

40/04 . . efetuado por um parafuso 
40/06 . Invólucros em que o movimento do batom ou sólido 

similar é de rosca 

40/08 . com adaptação para crivos ou peças para modelar as 
pontas do batom 

40/10 . Invólucros em que uma mola leva o batom ou um sólido 
semelhante à posição de uso ou o reverte à posição inicial 

40/12 . Invólucros com disposição para evitar movimentos 
involuntários do batom (40/10 tem prioridade) 

40/14 . Invólucros com ejetor para restos de batom ou similares 
40/16 . Batons sobressalentes; Dispositivos de moldagem para 

produzir batons 
40/18 . Invólucros combinados com outros objetos (40/24, 42/02 

têm prioridade) 
40/20 . Cosméticos em forma de lápis; Suportes simples para 

manipular cosméticos em forma de bastões ou sabão de 
barbear durante o uso 

40/22 . Invólucros caracterizados por uma tampa articulada 
40/24 . Invólucros para dois ou mais cosméticos 
40/26 . Instrumentos especialmente adaptados para aplicar pintura 

pastosa, por ex., por meio de um rolete, por meio de uma 
esfera (para aplicação de pintura líquida 34/04) 

40/28 . . Instrumentos esp ecialmente adaptados para espalhar a 
pintura já aplicada 

40/30 . Máscaras para maquilagem de lábios ou cílios 

Outros artigos de toalete ou de perfumaria 

42/00 Espelhos de mão, de bolso ou de barbear (espelhos como 
elemento de mobiliário A 47 G 1/02; espelhos como elementos 
de ótica G 02 B 5/08) 

42/02 . Espelhos com batom ou almofadas 
42/04 . Espelhos de bolso ou bolsa 
42/06 . Espelhos de pulso; Espelhos com meios para prender aos 

dedos 
42/08 . Espelhos de barba 
42/10 . . iluminados 
42/12 . . podendo ser perfurados no corpo de uma pessoa 
42/14 . . com ventosas 
42/16 . . com outros meios de suspensão ou de suporte 
42/18 . Espelhos de reflexão múltipla 
42/20 . . com ligação pantográfica 
42/22 . Espelhos metálicos 
42/24 . Espelhos flexíveis 

44/00 Outros artigos de toalete ou maquilagem, por ex., para 
salões de cabeleireiro 

44/02 . Móveis ou outro equipamento, especialmente adaptados a 
salões de cabeleireiro e não incluídos em outro local 
(cadeiras de cabeleireiro A 47 C 1/04) 

44/04 . . Adaptações especiais de armações ou estantes portáteis 
44/06 . Dispositivos especialmente adaptados para pendurar 

aparelhos de cabeleireiros, por ex., carrinhos para motores 
elétricos 

44/08 . Capas de proteção; Capinhas para os ombros; Golas; 
Babadores (roupas em geral A 41, por ex., aventais de 
cabeleireiros A 41 D 13/00) 

44/10 . Descansos para a  cabeça; Descansos para o pescoço 
(combinados com cadeiras A 47 C 1/10, 7/36) 

44/12 . Proteção para as orelhas, o rosto ou os lábios (máscaras 
para a barba 27/42) 

44/14 . Suportes para efetuar penteados; Cabeças postiças 
44/16 . Caixas para recolher cabelos ou recipientes para o mesmo 

fim 
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44/18 . Receptáculos para escovas de cabelo ou escovas de dentes 
como artigos de viagem 

44/20 . Recipientes para guardar dentes artificiais 

44/22 . Dispositivos para modelar o rosto, por ex., tiras para 
suspender o queixo; Instrumentos para remover rugas, por 
ex., para esticar a pele (dispositivos para esticar a pele ao 
fazer a barba 27/38; para fins médicos ou cirúrgicos A 61) 

 

A 45 F EQUIPAMENTO PARA VIAGEM OU ACAMPAMENTO (sacos de viagem A 45 C) 
 

Nota 

Esta subclasse abrange apenas o equipamento especificado em subdivisões. O equipamento para viagem ou acampamento é 
normalmente classificado nas classes relativas ao equipamento em questão, por ex., móveis de acampamento A 47. 

 

3/00 Artigos de viagem ou de acampamento (cobertas para 
viagem A 47 G 9/06) 

3/02 . Sacos ou mochilas transportados no corpo por meio de 
uma correia passando sobre o ombro 

3/04 . Sacos ou mochilas transportados no corpo por meio de 
duas correias passando sobre os dois ombros 

3/06 . . especialmente adaptados a fins militares 
3/08 . . Armações de transporte; Armações combinadas 

com sacos (transportadores sobre rodas A 45 C 
13/38) 

3/10 . Armações para mochilas transportadas no corpo 
3/12 . Almofadas para ombros 
3/14 . Correias de transporte; Arreios para transporte de 

mochilas 
3/15 . . Correame especialmente adaptado para transportar 

pequenas embarcações 
3/16 . Cantis; marmitas; Canecos 
3/18 . . de material rígido 
3/20 . . de material flexível; Canecos desmontáveis ou 

empilháveis 
3/22 . Redes; Barras para esticar redes 
3/24 . . Armações; Suportes 
3/26 . Assentos suspensos 
3/44 . Suportes de artigos para serem fixos no solo 
3/46 . Estojos para piquenique (cestas para lanches ou 

piquenique A 45 C 11/20) 
3/48 . Estojos de costura 

3/50 . Canudos para mapas usados como equipamento de 
viagem (suportes ou classificadores para mapas A 47 B 
97/02) 

3/52 . Redes de proteção contra insetos 

4/00 Artigos para viagem ou acampamento que podem ser 
convertidos em artigos para outro uso 

4/02 . Sacos ou mochilas conversíveis em outros artigos  
4/04 . . em tendas 
4/06 . . em camas ou colchões 
4/08 . . em redes, padiolas ou sacos de dormir 
4/10 . . em embarcações ou trenós 
4/12 . . em sobretudos ou capas 
4/14 . Sobretudos ou capas conversíveis em cobertas de tenda 

5/00 Dispositivos para segurar ou transportar artigos de 
mão; Dispositivos para segurar ou transportar em 
viagem ou acampamento 

5/02 . Fixação de artigos ao vestuário 
5/04 . . Meios para prender lenços, guardanapos ou 

similares 
5/06 . . Meios para prender chapéus ou outros artigos do 

vestuário 
5/08 . . Meios para prender flores 
5/10 . Alças para transporte (alças para valises ou bolsas A 45 

C 13/26) 
5/12 . Porta-livros 
5/14 . Estojos para pás, machadinhas ou ferramentas similares 
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A 46 B ESCOVAS  
 
 
A 46 B ESCOVAS OU PINCÉIS (cabos não constituindo parte integrante das escovas B 25 G) 
 
 
Índice da Subclasse 
 
ESCOVA ...................................................................1/00, 11/00, 13/00, 

   15/00 

 
DETALHES DE ESCOVAS OU PINCÉIS..........................1/00 a 9/00 
ACESSÓRIOS............................................................................... 17/00 

 

1/00 Bases e cerdas de escovas moldadas em uma só peça 

3/00 Escovas caracterizadas pela maneira em que as cerdas são 
ligadas ou reunidas no corpo ou base de escova (máquinas 
ou instrumentos para esse fim A 46 D) 

3/02 . por meio de breu, resina, cimento ou outros adesivos 
3/04 . por meio de matérias moldáveis, por ex., metais derivados 

da celulose, matéria plástica (1/00 tem prioridade) 
3/06 . pela soldagem de cerdas feitas de fio metálico ou matéria 

plástica 
3/08 . por aperto 
3/10 . . em anéis ou similares 
3/12 . . . adaptadas especialmente a pincéis de tinta 
3/14 . . . adaptadas especialmente a vassouras de varrer ruas 

ou trilhos 
3/16 . por meio de fios metálicos ou outros processos de fixação, 

especialmente para tufos de cerdas em forma de U 
3/18 . com as cerdas ligadas sobre ou entre correias ou fios 

metálicos 
3/20 . com as cerdas ligadas ou unidas em corpos de borracha, 

por ex., em borracha macia 
3/22 . com cerdas de borracha ligadas em ou sobre os corpos das 

escovas 

5/00 Corpos de escovas; Cabos formando parte integrante das 
escovas 

5/02 . de forma especial para serem seguras pela mão 
5/04 . em forma de luvas ou dedeiras 
5/06 . em formas de fitas, correntes, eixos flexíveis, molas ou 

similares 

7/00 Suportes de cerdas dispostos sobre o corpo da escova 
7/02 . de maneira extensível ou articulada 
7/04 . intercambiáveis 
7/06 . podendo ser movidas durante o uso  
7/08 . . em um disco giratório 
7/10 . . em um cilindro giratório 

9/00 Disposições das cerdas sobre o corpo da escova 

9/02 . Colocação ou disposição das cerdas em relação à 
superfície do corpo da escova, por ex., inclinadas, em 
fileiras, em grupos 

9/04 . . para escovas de dentes 
9/06 . Disposição de cerdas mistas e tufos de cerdas, por ex., de 

fio metálico, fibra, borracha 
9/08 . Suportes ou guias para cerdas 
9/10 . . Suporte ajustável 
9/12 . . Suporte não ajustável 

11/00 Escovas com reservatórios ou outros meios para aplicar 
substâncias, por ex., tintas, pastas, água (corpos de escovas 
acionados 13/00; aplicação de líquidos ou outras matérias 
fluentes a superfícies por elementos contendo o líquido em 
geral, por ex., por tampões B 05 C 1/00, B 05 D 1/28) 

11/02 . com escoamento do produto do reservatório por pressão 
11/04 . com escoamento do produto do reservatório por outros 

meios que não pressão 
11/06 . ligadas a um tubo de alimentação 
11/08 . com dispositivos de aquecimento 

13/00 Escovas com corpos acionados (escovas de dente acionadas 
mecanicamente A 61 C 17/16) [5] 

13/02 . de acionamento mecânico 
13/04 . . com reservatório ou outros meios de suprimento dos 

produtos 
13/06 . . . com a escova acionada pelo produto suprido 
13/08 . de acionamento manual 

15/00 Outras escovas; Escovas com adaptações adicionais 

17/00 Acessórios para escovas 
17/02 . Dispositivos para segurar as escovas quando em uso 
17/04 . Cobertas protetoras para as cerdas 
17/06 . Dispositivo para limpar escovas após seu uso 
17/08 . Outros acessórios, por ex., raspadeiras, amortecedores de 

borracha para evitar danos à mobília 

 

A 46 D MANUFATURA DE ESCOVAS OU PINCÉIS  

 

1/00 Cerdas; Seleção de materiais para cerdas (fabricação de 
cerdas artificiais D 01 D, F) 

1/04 . Preparo das cerdas 
1/045 . . Limpeza, por ex., lavagem, secagem 

1/05 . . Separação; Aguçamento das pontas 
1/055 . . Alisamento; Mistura; Triagem 
1/06 . . Máquinas ou aparelhos para cortar cerdas 
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1/08 . Preparação de tufos uniformes de cerdas 
1/10 . Dispositivos vibratórios para acomodar as cerdas 

3/00 Preparo de corpos de escovas 
3/02 . Máquinas para furar os corpos 
3/04 . Máquinas para inserir ou fixar as cerdas nos corpos 
3/05 . . para fixar as  cerdas entre fios metálicos, fitas ou 

similares 
3/06 . Máquinas para furar corpos de escovas e inserir cerdas 
3/08 . Peças de máquinas de fabricar escovas 

5/00 Dispositivos para preparar os invólucros tubulares para 
suportes de cerdas 

7/00 Dispositivos de prensagem para fabricação de vassouras 
compostas de chamiços ou similares 

9/00 Máquinas para acabamento de escovas 
9/02 . Corte; Aparagem 
9/04 . Limpeza 
9/06 . Impregnação 
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A 47  MÓVEIS (disposição de assentos para ou adaptação de assentos a veículos B 60 N); ARTIGOS OU 
APARELHOS DOMÉSTICOS; MOINHOS DE CAFÉ; MOINHOS DE ESPECIARIA; 
ASPIRADORES EM GERAL (escadas E 06 C) 
 

Nota 

Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
– "móvel" abrange também cavaletes ou suportes, por ex., para quadros-negros ou mesas de desenho. 

 
A 47 B MESAS; ESCRIVANINHAS; MÓVEIS DE ESCRITÓRIO; ARMÁRIOS; GAVETAS; DETALHES GERAIS DE MÓVEIS 

(montagem de móveis F 16 B) 
 

Nota 

Nesta subclasse, os seguintes termos  são empregados com os significados indicados: 
– "mesas" também abrange mesas ou armações para as mesmas para outro uso que não o doméstico; 
– "armários" ou "estantes" abrangem também armários ou estantes para guardados em geral. 

 
Índice da Subclasse 
 
MESAS CARACTERIZADAS 
PELA ESTRUTURA 

Mesas extensíveis; mesas dobráveis ou 
desmontáveis; mesas empilháveis ............1/00; 3/00, 5/04; 7/02 
Outras mesas........................................................... 5/00 a 11/00 
Detalhes .............................................................................13/00 

MESAS OU ESCRIVANINHAS 
CARACTERIZADAS PELA ADAPTAÇÃO 
PARA USO DETERMINADO 

Para escrever, ler ou desenhar ................... 17/00 a 23/00, 27/00 
Para uso doméstico............................................... 29/00 a 35/00 
Outras mesas................................................23/00, 25/00, 37/00 

BANCOS OU CARTEIRAS ESCOLARES.......................39/00, 41/00 
ARMÁRIOS, ESTANTES OU SIMILARES 
CARACTERIZADOS PELA ESTRUTURA 

De estrutura rígida ..................................................53/00, 55/00 

Estantes, armários ou similares, 
dobráveis, desmontáveis ou 
extensíveis ................................................... 43/00, 45/00, 47/00 
Com prateleiras ou divisões ajustáveis ............................. 57/00 
Outros armários, estantes ou  similares ...... 46/00, 49/00, 51/00,  
 53/00 

ARMÁRIOS, ESTANTES OU SIMILARES 
CARACTERIZADOS PELA ADAPTAÇÃO 
A USO DETERMINADO 

Para livros .............................................................. 63/00, 65/00 
Para uso na cozinha ou para guardar 
comida ou bebida ..................................................71/00 a 77/00 
Outros armários, estantes ou  
similares ................................61/00, 67/00, 69/00, 79/00, 81/00 

COMBINAÇÕES DE MÓVEIS.............................. 83/00, 85/00, 87/00 
ELEMENTOS ESTRUTURAIS; DETALHES 
DE MÓVEIS......................................................................88/00 a 96/00 
MÓVEIS DIVERSOS, ACESSÓRIOS 
DIVERSOS PARA MÓVEIS............................................. 95/00, 97/00 

 

Mesas ou escrivaninhas caracterizadas pela estrutura 

1/00 Mesas extensíveis (prateleiras extensíveis 46/00) 
1/02 . com tábuas intercaláveis e armações fixas 
1/03 . . sendo as tábuas dobráveis ou rebatíveis 
1/04 . com tábuas complementares ou de abaixar 
1/05 . . sendo as tábuas extensíveis ao serem puxadas 
1/06 . com tampa articulada 
1/08 . com armações extensíveis 
1/10 . Mecanismos deslizantes 

3/00 Mesas dobráveis ou desmontáveis (mesas dobráveis e 
suspensas ou articuladas ou mesas adaptáveis e paredes 5/04; 
com rampas de altura variável 9/00; mesas de servir ou 
carrinhos de chá 31/04) 

3/02 . com pés em cruz dobráveis (ajustáveis para variar a altura 
das tampas 9/16) 

3/04 . com tampa articulada 
3/06 . com peças separáveis 
3/08 . com pés articulados com a tampa ou com a armação 
3/083 . . com tábuas da tampa dobráveis 

3/087 . . . com travessas de apoio para os pés 
3/091 . . com travessas de apoio para os pés (em combinação 

com tábuas da tampa dobráveis 3/087) 
3/10 . Mesas de viagem ou mesas transformáveis em malas 
3/12 . Mesas desmontáveis com as tábuas da tampa, removíveis 
3/14 . Conjuntos de mesa e assento dobráveis 

5/00 Painéis suspensos ou articulados formando uma mesa; 
Mesas de parede (mesas de cabeceira 23/00; em combinação 
com outros móveis 83/00; mesas descansa-braços para cadeiras 
A 47 C) 

5/02 . removíveis 
5/04 . dobráveis 
5/06 . com pés para apoiar a mesa no chão 

7/00 Mesa de estrutura rígida 
7/02 . Mesas empilháveis; Mesas podendo-se encaixar umas às 

outras 
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9/00 Mesas com tampas de altura variável (assentos com altura 
variável A 47 C 3/20) 

9/02 . com dispositivo de equilíbrio, por ex., por mola, por 
contrapeso 

9/04 . com eixo vertical 
9/06 . com cremalheira vertical 
9/08 . com garras atuando sobre hastes verticais 
9/10 . com cilindro a fluido atuando verticalmente 
9/12 . com dispositivos flexíveis de ajuste de altura, por ex., 

cabo, corrente 
9/14 . com pinos articulados a orifícios 
9/16 . com meios para ou adaptados de maneira a inclinar os pés 

da mesa para variar a altura da tampa, por ex., com pés 
em cruz ajustáveis 

9/18 . com tampa ou pés complementares para variar a altura da 
tampa 

9/20 . Guias telescópicas 

11/00 Mesas com tampas que giram sobre eixos verticais 

13/00 Detalhes de mesas ou escrivaninhas (gavetas 88/00; pés 
para móveis em geral 91/00) 

13/02 . Armações 
13/04 . . de madeira 
13/06 . . de metal 
13/08 . Tampas de mesas; Aros para as mesmas (não restritos a 

tampas de mesas 95/04) 
13/10 . . Tampas caracterizadas pela forma, que não a circular 

ou retangular 
13/12 . . Tampas transparentes 
13/14 . . Bandejas removíveis para servir 
13/16 . . Suportes para copos, cinzentos, lâmpadas, velas ou 

similares, constituindo parte das mesas 
 
Mesas ou escrivaninhas caracterizadas por sua adaptação a fins 
especiais (mesas para flores A 47 G 7/04; mesas cirúrgicas A 61 G 
13/00, bancas ou mesas para laboratório B 01 L 9/02; bancadas ou 
mesas de trabalho B 25 H) 

17/00 Escrivaninhas 
17/02 . com peças de regulagem vertical 
17/03 . com peças que não gavetas extensíveis ou reguláveis no 

sentido horizontal, por ex., tábuas 
17/04 . com compartimentos secretos ou à prova de fogo 
17/06 . com peças, por ex., bandejas, deslocáveis em um eixo ou 

por meio de correntes ou correias 

19/00 Mesas de leitura; Átrio; Púlpitos 
19/02 . Púlpitos de igreja 
19/04 . Mesas de telefone, por ex., com pregadores para catálogo, 

com prateleiras 
19/06 . com a tábua da tampa regulável 
19/08 . Mesas de leitura dobráveis 
19/10 . caracterizadas por sua combinação com dispositivos 

auxiliares, por ex., prendedores de papéis, indicadores de 
linha (indicadores de lugar per se  B 42 D 9/00) 

21/00 Mesas ou escrivaninhas para máquinas de escrever 
21/02 . com peças de regulagem vertical 
21/03 . com peças que não gavetas extensíveis ou reguláveis no 

sentido horizontal, por ex., tábuas 
21/04 . Dispositivos para fixação de máquinas de escrever 

23/00 Mesas de cabeceira; Bandejas; Estantes para leitura; 
Descansos para livros 

23/02 . podendo ser montados ou desmontados na cabeceira 
23/04 . apoiados na mesa, no chão ou na parede 
23/06 . caracterizados por sua combinação com dispositivos 

auxiliares, por ex., indicadores de linha, viradores de 
página, porta-lâmpadas (indicadores de lugar, viradores 
de página, per se  B 42 D 9/00) 

25/00 Mesas para jogar cartas; Mesas para outros jogos 

27/00 Mesas ou escrivaninhas para desenhar; Suportes para 
pranchetas de desenho (mesas conversíveis em mesas de 
desenho 85/02; suportes ou cavaletes para quadros-negros ou 
similares 97/04; pranchetas de desenho B 43 L 5/00) 

27/02 . Mesas para desenho reguláveis, sem meios de equilíbrio 
27/04 . Suportes para pranchetas de desenho reguláveis, com 

meios para equilibrar a prancheta 
27/06 . . equilíbrio por meio de molas 
27/08 . . . com guias de elos paralelos 
27/10 . . equilíbrio por meio de contrapesos 
27/12 . . . com guias de elos paralelos 
27/14 . Armações reguláveis 
27/16 . . de regulagem hidráulica 
27/18 . Meios para travar, por ex., para travar a inclinação da 

prancheta (27/14 tem prioridade) 

29/00 Mesas para costura (para uso industrial D 05 B 75/00) 

31/00 Mesas ou carrinhos de chá ou de serviço (características 
relativas a sistemas de marcha ou ao movimento manual 
B 62 B) 

31/02 . com meios para aquecer, resfriar ou ventilar 
31/04 . dobráveis 
31/06 . adaptadas para uso em veículos 

33/00 Mesas de cozinha ou para a lavagem de pratos 

35/00 Mesas combinadas com tábuas de passar, máquinas de 
lavar, torcer ou similares (máquinas de lavar, tábuas de 
passar, máquinas de torcer, per se  D 06 F) 

37/00 Mesas adaptadas a outros fins especiais 
37/02 . Mesas especialmente adaptadas para uso com projetores 

fotográficos de uso doméstico, por ex., mesas com 
dispositivos de nivelamento (mesas com regulagem de 
altura 9/00; mesas com inclinação regulável da tampa 
13/00, 19/06, 23/00, 27/00) 

37/04 . Mesas esp ecialmente adaptadas para uso no jardim ou 
outros espaços abertos, por ex., com meios para apoio de 
guarda-sóis ou pára-sóis. 

 
Bancos ou carteiras escolares 

39/00 Bancos escolares; Bancos ou banquetas combinados com 
carteiras (fixação ao solo 91/08) 

39/02 . Bancos reguláveis 
39/04 . Bancos desmontáveis ou alteráveis 
39/06 . Bancos dobráveis 
39/08 . Assentos ou encostos para bancos 
39/10 . Dispositivos para manter alunos em posição ereta, isto é, 

apoio para o corpo 
39/12 . Equipamento diverso para bancos 
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41/00 Mesas ou carteiras escolares  (presas ao soalho 91/08) 
41/02 . Tampas de escrivaninhas 
41/04 . Suportes para desenhos ou modelos 
41/06 . Prendedores ou suportes para segurar cadernos, lousas ou 

similares 
 
 
Armários; Estantes; Unidades com prateleiras; Móveis similares; 
Características similares de guarda-louças embutidos (estantes para 
distribuição de mercadorias A 47 F 1/00; vitrinas ou mostruários A 47 
F 3/00; estantes especialmente adaptadas a oficinas B 25 H 3/04; 
armazenagem de artigos em depósitos ou lojas B 65 G 1/00; armários 
embutidos como parte de um edifício E 04 F 19/08; característicos a 
aparelhos de gravação domésticos ou discos para os mesmos G 11 B 
33/02; característicos a aparelhos elétricos domésticos ou instalações 
para os mesmos H 05 K) [3] 

43/00 Armários, estantes ou unidades de prateleiras, 
caracterizados por detalhes que permitem dobrá-los 

43/02 . feitos de papelão ou similares 
43/04 . feitos de uma armação rígida com paredes ou folhas de 

porta de tecidos ou similares 

45/00 Armários, estantes ou unidades de prateleiras, 
caracterizados por detalhes que permitem seu aumento em 
altura, comprimento ou profundidade (móveis modulados 
87/00) 

46/00 Armários, estantes ou unidades de prateleiras, tendo uma 
ou mais superfícies adaptadas de maneira a serem 
colocadas em posição de uso, por extensão ou articulação 
(63/04, 77/10 têm prioridade; mesas de escrever com tábuas 
extensíveis 17/03; com suportes para roupas extensíveis 61/02) 

47/00 Armários, estantes ou unidades de prateleiras 
caracterizados pela possibilidade de os desmontar ou 
montar a partir de elementos separados (43/00, 45/00 têm 
prioridade; caracterizadas pela possibilidade de regulagem de 
prateleiras ou divisórias 57/00) [3] 

47/02 . feito exclusivamente de metal [2] 
47/03 . . com painéis separados da armação [2] 
47/04 . feitos principalmente de madeira ou de matéria plástica 
47/05 . . com painéis em uma armação separada, por ex., uma 

armação de metal [2] 
47/06 . feitos principalmente de papelão, tecido, papel ou 

similares, por ex., com armação separada de outros 
materiais 

49/00 Armários ou estantes giratórios; Armários ou estantes com 
peças giratórias 

 51/00 Armários com dispositivos que permitem mover os 
compartimentos para cima e para baixo 

53/00 Armários ou estantes possuindo várias partes, uma atrás 
da outra; Conjuntos de armários ou estantes (armários ou 
estantes giratórios 49/00) 

53/02 . Conjuntos de armários, por ex., consistindo em armários, 
dispostos em fila com meios de abrir ou fechar passagens 
entre armários contíguos 

55/00 Armários, estantes ou unidades de prateleiras cuja rigidez 
de estrutura constitui uma característica essencial (cofres E 
05 G) 

55/02 . feitos de fio metálico 
55/04 . feitos de concreto ou similares 
55/06 . feitos de papelão, papel ou similares 

57/00 Armários, estantes ou unidades e prateleiras 
caracterizados pela possibilidade de regulagem de 
prateleiras ou divisórias (detalhes de armários, estantes ou 
unidades de prateleiras em geral 96/00; suportes ajustáveis nos 
mesmos 96/07) [3] 

57/04 . com meios para ajustar a inclinação das prateleiras 
57/06 . com meios para ajustar a altura das prateleiras (57/04, 

57/30 têm prioridade) [3] 
57/08 . . consistindo de montantes chanfrados ou denteados, 

paredes verticais ou laterais 
57/10 . . . as partes chanfradas ou dentadas constituindo as 

paredes laterais ou verticais 
57/12 . . consistindo de paredes laterais do tipo escada 
57/14 . . . com ganchos nas prateleiras para se ajustarem aos 

degraus da escada 
57/16 . . consistindo de ganchos vinculados às aberturas (tipo 

escada 57/12) 
57/18 . . consistindo de parafusos como elementos de conexão 
57/20 . . consistindo de lingüetas, pinos ou dispositivos 

salientes similares vinculados às aberturas (57/08, 
57/16 têm prioridade) [3] 

57/22 . . . caracterizados pela forma ou orientação da 
abertura, por ex., aberturas em forma de buraco de 
fechadura 

57/26 . . consistindo de dispositivos de aperto, por ex., ferrolhos 
ou cunhas deslizantes 

57/30 . com meios para ajustar a altura dos suportes de prateleiras 
destacáveis [3] 

57/32 . . consistindo de montantes chanfrados ou denteados, 
paredes verticais ou laterais [3] 

57/34 . . . as partes chanfradas ou dentadas constituindo as 
paredes laterais ou verticais [3] 

57/36 . . consistindo de paredes laterais do tipo escada [3] 
57/38 . . . com ganchos nos suportes das prateleiras para 

segurar os degraus da escada [3] 
57/40 . . consistindo de ganchos vinculados às aberturas (do 

tipo escada 57/36) [3] 
57/42 . . . os apoios das prateleiras sendo do tipo suporte 

cantilever [3] 
57/44 . . consistindo de parafusos como elementos de 

conexão [3] 
57/46 . . . os apoios das prateleiras sendo do tipo 

cantilever [3] 
57/48 . . consistindo de lingüetas, pinos ou dispositivos 

salientes similares, vinculados às aberturas (57/32, 
57/40 têm prioridade) [3] 

57/50 . . . caracterizados pela forma ou orientação da 
abertura, por ex., em forma de buraco de fechadura 
[3] 

57/52 . . . . os apoios das prateleiras sendo do tipo 
cantilever [3] 

57/54 . . consistindo de dispositivos de aperto, por ex., com 
parafusos ou cunhas deslizantes [3] 

57/56 . . . os apoios das prateleiras sendo do tipo 
cantilever [3] 

57/58 . com dispositivos para ajustar horizontalmente as divisórias 
(suportes para livros 65/00) [3] 

61/00 Guarda-roupas 
61/02 . com suportes de roupas extensíveis 
61/04 . para sapat os, chapéus, guarda-chuvas ou similares 
61/06 . Armários de viagem em malas-armário 
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63/00 Armários, estantes ou unidades de prateleiras, 
especialmente adaptados para guardar livros, documentos, 
formulários ou similares 

63/02 . especialmente adaptados para guardar desenho ou 
similares (arquivo de desenhos suspensos B 42 F 15/00) 

63/04 . com uma superfície para escrever (superfícies adaptadas 
para serem postas na posição de uso por extensão ou 
articulação em geral 46/00) 

63/06 . com peças, por ex., bandejas, deslocáveis em eixos ou em 
correntes ou correias (armários giratórios em geral, 
armários com peças giratórias em geral 49/00; armários 
com meios para deslocar compartimentos para cima e para 
baixo em geral 51/00) 

65/00 Prateleiras para livros; Acessórios especialmente 
adaptados para guardar livros, por ex., apoios para livros 

 
67/00 Cômodas; Toucadores; Armários para remédios ou 

similares; Armários caracterizados pela disposição das 
gavetas 

67/02 . Armários para apetrechos de barbear, medicamentos ou 
similares 

67/04 . Cômodas de gavetas; Armários caracterizados pela 
disposição das gavetas (67/02 tem prioridade; gavetas, 
guias para gavetas, per se  88/00) 

69/00 Armários-bar (armários ou prateleiras unicamente para 
garrafas 73/00) 

71/00 Armários para artigos perecíveis, por ex., armários para 
carne, armários à prova de moscas (armários, prateleiras ou 
bandeja para guardar batatas ou frutas 75/00; geladeiras, 
refrigeradores F 25 D) 

73/00 Armários para garrafas; Estantes para garrafas 

75/00 Armários, estantes ou bandejas de uso doméstico para 
guardar frutas ou batatas 

77/00 Armários de cozinha (partes superiores especialmente 
destinadas a se trabalhar em cima 96/18) 

77/02 . Plano geral, por ex., disposição relativa dos 
compartimentos, superfícies ou superfícies de trabalho, 
suportes para aparelhos (77/08 tem prioridade) 

77/04 . Disposição para usos específicos de compartimentos ou 
outros elementos 

77/06 . . para incorporação de pias, com ou sem tábuas de 
escorrer, pára-respingos ou similares (aspectos 
estruturais de tábuas de escorrer A 47 L 19/02; pias E 
03 C 1/18) 

77/08 . . para incorporação de aparelhos movidos à energia, 
inclusive energia hidráulica; para incorporação de 
aparelhos de cozinhar, resfriar ou para fins de 
lavanderia 

77/10 . . com elementos móveis para o exterior, para uma 
posição de uso, por ex., mesas, tábuas de passar roupa 
(77/16 tem prioridade; superfícies adaptadas para 
serem colocadas em posição de uso por extensão ou 
por articulação em geral 46/00) 

77/12 . . . para fixação de máquinas portát eis de cozinha 
77/14 . . por incorporação de estantes ou suportes, outros que 

não prateleiras, para utensílios domésticos 
77/16 . . por adaptação de compartimentos ou gavetas para 

receber ou conter alimentos; pela disposição de 
recipientes rotativos ou ext ensíveis para alimentos 

77/18 . . por disposições especiais para acomodar recipientes 
removíveis 

79/00 Armários de cabeceira 

81/00 Armários ou estantes especialmente adaptados para outros 
fins especiais, por ex., para guardar armas ou esquis 

81/02 . especialmente adaptados para guardar utensílios de 
limpeza 

81/04 . especialmente adaptados para guardar louça 
81/06 . Aspectos de móveis para rádio, televisão, vitrolas ou 

armários para discos 
 
Combinações de móveis (banquinhos com degraus A 47 C 12/00) [5] 

83/00 Combinações compreendendo duas ou mais peças de 
móveis de tipos diferentes 

83/02 . Mesas combinadas com assentos (conjuntos de mesas e 
assentos dobráveis 3/14) 

83/04 . Mesas combinadas com outras peças de mobília 

85/00 Móveis conversíveis em outros tipos de mobília 
85/02 . Mesas conversíveis em mesas de desenho 
85/04 . Mesas conversíveis em cadeiras 
85/06 . Mesas conversíveis em outros móveis (em camas A 47 C 

17/62; em mesas de bilhar A 63 D 15/04) 
85/08 . Guarda-louças conversíveis 

87/00 Móveis modulados, isto é, combinações de unidades 
completas de móveis 

87/02 . prateleiras empilháveis [3] 
 
Detalhes de móveis  (de mesas ou escrivaninhas 13/00; juntas para 
móveis F 16 B) [3] 

88/00 Gavetas para mesas, armários ou móveis similares; Guias 
para gavetas (63/02 tem prioridade; gavetas associadas a 
portas 96/16) 

88/02 . Gavetas combinadas 
88/04 . Gavetas deslizantes; Corrediças ou guias para as mesmas 
88/06 . . Gavetas que podem ser giradas durante ou depois do 

deslizamento 
88/08 . . com guias ou peças duplas extensíveis 
88/10 . . . com roletes, rolamentos de esferas, rodas ou 

similares 
88/12 . . com outros mecanismos de guia 
88/14 . . . com roletes, rolamentos de esferas, rodas ou 

similares 
88/16 . . com dispositivos para impedir sua retirada completa 
88/18 . Gavetas dispostas de modo a poderem inclinar ou girar 
88/20 . Gavetas com divisões 
88/22 . Gavetas secretas 

91/00 Pés para móveis em geral (rodízios B 60 B 33/00) 
91/02 . Pés ajustáveis (de nivelamento automático 91/16) 
91/04 . Suportes elásticos 
91/06 . Corrediças ou similares 
91/08 . presos ao chão 
91/10 . . adaptados para montagem em chão inclinado 
91/12 . Suportes de pés, por ex., em formas de taça 
91/14 . Dispositivos em pés para impedir subida de insetos 
91/16 . Pés de nivelamento automático 
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95/00 Guarnições para móveis 
95/02 . Puxadores 
95/04 . Espelhos de fechaduras; Ornamentos ou similares (aros 

especialmente adaptados a tampas de mesas 13/08; 
espelhos de fechaduras em geral E 05 B 17/14) 

96/00 Detalhes de armários, estantes ou unidades de prateleiras 
não abrangidos por um único dos grupos 43/00 a 95/00; 
Detalhes de móveis em geral (portas E 06 B) 

96/02 . Prateleiras (prateleiras móveis associadas a portas 96/16) 
96/04 . Paredes divisórias 
96/06 . Consoles ou dispositivos de suporte similares para 

armários, estantes ou prateleiras (aspectos de ajustagem da 
altura ou inclinação 57/00) 

96/07 . . ajustáveis em si mesmos [3] 

96/14 . Barras, banzos, escoras ou suportes similares para 
armários, consoles ou similares (aspectos do ajuste da 
altura ou da inclinação das prateleiras ou consoles 57/00) 

96/16 . Gavetas ou prateleiras móveis associadas a portas 
96/18 . Partes superiores especialmente destinadas a se trabalhar 

em cima (tampas de mesa 13/08) 
96/20 . Painéis de móveis ou elementos de móveis similares 
 

97/00 Móveis diversos; Acessórios diversos para móveis 
97/02 . Dispositivos para fixar ou apoiar mapas, desenhos ou 

similares, incluindo meios para evitar que se enrolem 
97/04 . Cavaletes ou suportes para quadros-negros ou similares 
97/06 . . com dispositivos para compensar os pesos dos 

quadros-negros ou similares, por ex., fixos à parede 
(dispositivos para compensar o peso de pranchetas de 
desenho 27/00) 

97/08 . . dobráveis 

 

A 47 C CADEIRAS  (assentos especialmente adaptados para veículos B 60 N 2/00); SOFÁS; CAMAS; (estofamento em geral B 68 G) 
 
Índice da Subclasse 
 
ASSENTOS 

Estrutura geral ..........................................................3/00, 11/00 
Cadeiras de materiais especiais ...........................................5/00 
Cadeiras dobráveis ou desmontáveis ...................................4/00 
Para usos especiais ..........................................1/00, 9/00, 11/00 
Banquinhos com degraus, cadeiras 
conversíveis, outros mobiliários 
de assento............................................................. 12/00 a 15/00 
Detalhes ou acessórios..............................................7/00, 16/00 

 
SOFÁS, CANAPÉS, CAMAS 

Estrutura geral ........................................................ 17/00, 19/00 
Detalhes; acessórios .........................19/00, 20/00, 23/00; 21/00 

DETALHES OU ACESSÓRIOS COMUNS 
A ASSENTOS E CAMAS.................................................25/00 a 31/00 
 
 

 

Caldeiras; Tamboretes; Bancos 

1/00 Caldeiras adaptadas a fins especiais (características relativas 
à ajustagem vertical 3/20; cadeiras conversíveis 13/00; 
cadeiras ou carrinhos de rodas múltiplas para inválidos A 61 G 
3/00, 5/00; cadeiras cirúrgicas, cadeiras de dentistas A 61 G 
15/00) 

1/02 . Poltronas ou espreguiçadeiras (suportes para partes do 
corpo 7/36, 7/50, 7/54) 

1/022 . . com peças de suporte de ajuste independente 
1/023 . . . sendo, as peças, assentos de ajuste horizontal 
1/024 . . . sendo, as peças, o encosto ou um conjunto de 

encosto e assento, com inclinação ajustável 
1/025 . . . . por meio de cremalheira ou um mecanismo de 

engrenagem similar 
1/026 . . . . por meio de mecanismo de cavilha e encaixe 

ou came e lingüeta 
1/027 . . . . por meio de grampos ou elementos de 

fechamento por fricção 
1/028 . . . para transformar uma cadeira de encosto vertical 

em espreguiçadeira 
1/029 . . . . pela modificação do comprimento ou da 

inclinação dos pés 
1/03 . . . sendo as peças apoios de braço 

1/031 . . com peças de suporte de ajustagem, independentes 
1/032 . . . sendo, as peças, encosto e assento de deslocamento 

combinado (1/035 tem prioridade) 
1/033 . . . . sendo o elemento de ligação uma tira flexível 
1/034 . . . incluindo, as peças, um apoio para pernas ou pés 

(1/037, 1/038 têm prioridade) 
1/035 . . . . em combinação com assento e encosto de 

deslocamento combinado 
1/036 . . . incluindo, as peças, um apoio para cabeça 
1/037 . . . . em combinação com um apoio para pernas ou 

pés 
1/038 . . . com assento e encosto de movimento combinado 

acionado por pinças extensoras (1/032, 1/036 têm 
prioridade) [2] 

1/04 . Cadeiras para cabeleireiros ou similares 
1/06 . . ajustáveis 
1/08 . . com assentos auxiliares (assentos adaptáveis para 

criança 1/11) 
1/10 . . com apoios para cabeça; com porta-papéis 
1/11 . . Acessórios não incluídos em outro local, por ex., 

assentos para crianças 
1/12 . Cadeiras para teatros, auditórios ou similares (assentos 

para bancos de estádios 1/16) 
1/121 . . tendo assentos rebatíveis [3] 
1/122 . . . se rebatendo lateralmente [3] 
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1/124 . . Cadeiras separadas, ligáveis umas às outras, para 
formar fitas 

1/126 . . escamoteáveis no chão ou na parede 
1/13 . . Indicadores; Dispositivos de reserva ou similares 
1/14 . Cadeiras de praia 
1/16 . Assentos montados de maneira removível em bancos de 

estádios (cadeiras de criança de montagem removível 
A 47 D 1/10) 

3/00 Cadeiras caracterizadas por aspectos estruturais; Cadeiras 
ou tamboretes com assentos rotativos ou de ajuste vertical 
(1/00, 4/00 têm prioridade) 

3/02 . Cadeiras de balanço (especialmente para crianças A 47 D 
13/10) 

3/021 . . com armações elásticas 
3/023 . . . feitas de material tubular 
3/025 . . com o assento ou o conjunto de assento e encosto 

montados de forma elástica em uma armação rígida 
3/026 . . . com uma coluna central, por ex., cadeiras de 

balanço para escritório; Cadeiras inclináveis 
3/027 . . . com elementos de balanço curvos entre o assento e 

a armação 
3/029 . . com elementos de balanço curvos apoiados no chão 
3/03 . . Elementos de fechamento (3/027 tem prioridade) 
3/04 . Cadeiras empilháveis; Cadeiras podendo encaixar umas 

nas outras 
3/12 . com um conjunto de assento e encosto em forma de 

concha, por ex., com apoio para braço 
3/14 . de forma assimétrica 
3/16 . do tipo sem pés, por ex., com o assento apoiado 

diretamente no chão (3/14 tem prioridade; de montagem 
removível em banco de estádio 1/16; cadeiras de criança 
montadas em encostos de cadeiras A 47 D 1/10); 
Almofadas para ajoelhar; Pufes 

3/18 . Cadeiras ou tamboretes com assento rotativo (ajustáveis na 
altura por rotação 3/24) 

3/20 . Cadeiras ou tamboretes com ajuste vertical dos assentos 
(mesas com altura variável A 47 B 9/00) 

3/22 . . com dispositivo de equilíbrio, por ex., por mola, por 
contrapeso 

3/24 . . com um eixo vertical 
3/26 . . com uma cremalheira vertical 
3/28 . . com grampos atuando sobre hastes verticais 
3/30 . . com cilindro a fluido, de atuação vertical 
3/32 . . com meios flexíveis de ajuste da altura, por ex., corda 

corrente 
3/34 . . com pinos penetrando em furos 
3/36 . . com meios ou adaptadas para inclinar os pés da cadeira 

ou do tamborete para lhes variar a altura do assento 
3/38 . . com assento ou pés adicionais para variar a altura do 

assento 
3/40 . . Guias telescópicas 

4/00 Cadeiras dobráveis, desarmáveis ou desmontáveis (do tipo 
de metal tubular 5/10; cadeiras de criança dobráveis 
A 47 D 1/02) 

4/02 . Cadeiras desmontáveis 
4/03 . . Cadeiras de madeira não estofadas [2] 
4/04 . Cadeiras dobráveis com assentos rígidos 
4/06 . . Fixação do acolchoamento ou do tecido à armação (em 

geral 31/02) 

4/08 . . com uma armação feita de madeira ou de matéria 
plástica 

4/10 . . . com pés articulados ao assento ou à base 
4/12 . . . . do tipo ajustável (4/14 tem prioridade) 
4/14 . . . . com pés em cruz 
4/16 . . . . . do tipo ajustável 
4/18 . . com uma armação feita de metal 
4/20 . . . com pés articulados ao assento ou à base 
4/22 . . . . do tipo ajustável (4/24 tem prioridade) 
4/24 . . . . com pés em cruz 
4/26 . . . . . do tipo ajustável 
4/28 . Cadeiras dobráveis com capas flexíveis para assentos ou 

encostos 
4/30 . . Fixação do acolchoamento ou do tecido a armações 

(em geral 31/02) 
4/32 . . com uma armação feita de madeira ou matéria plástica 
4/34 . . . com pés articulados ao assento ou à base 
4/36 . . . . do tipo ajustável (4/38 tem prioridade) 
4/38 . . . . com pés em cruz 
4/40 . . . . . do tipo ajustável 
4/42 . . com uma armação feita de metal 
4/44 . . . com pés articulados ao assento ou à base 
4/46 . . . . do tipo ajustável (4/48 tem prioridade) 
4/48 . . . . com pés em cruz 
4/50 . . . . . do tipo ajustável 
4/52 . Cadeiras-mala, isto é, cadeiras que tomam a forma de mala 

quando dobradas (mesas-mala A 47 B 3/10) 
4/54 . Cadeiras infláveis (ligação de válvulas a corpos elásticos 

infláveis B 60 C 29/00) 

5/00 Cadeiras de materiais especiais 
5/02 . Cadeiras de vime 
5/04 . Cadeiras de metal, por ex., tubulares (do tipo de balanço 

3/023; de tipo não tubular dobrável, desarmável ou 
desmontável 4/00) 

5/06 . . Adaptação especial do acolchoamento ou tecido do 
assento para fixação a cadeiras tubulares 

5/08 . . Cadeiras tubulares com tubos revestidos; Adaptação de 
tubos revestidos às mesmas 

5/10 . . Cadeiras tubulares de tipo dobrável, desarmável ou 
desmontável 

5/12 . de matéria plástica, com ou sem reforço 
5/14 . caracterizadas pelo emprego de madeira laminada 

7/00 Peças, detalhes ou acessórios de cadeiras ou tamboretes 
(fixação ao chão A 47 B 91/08) 

7/02 . Peças do assento (adaptação de assentos para montagem 
em cadeiras tubulares 5/06; peças desse tipo não restritas a 
cadeiras 23/00; conjuntos acolchoados ou almofadas 
removíveis 27/00) 

7/14 . . de forma ajustável; de montagem elástica 
7/16 . . Assentos feitos de madeira, matéria plástica ou folhas 

de metal; Assentos de painéis 
7/18 . . com espuma incluída no acolchoamento (colchões de 

espuma 27/14) 
7/20 . . . com reforço 
7/22 . . Tiras ou similares para apoio do acolchoamento 
7/24 . . Assentos acolchoados (7/18 tem prioridade) 
7/26 . . . com reforços 
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7/28 . . com molas tensas, por ex., de tipo plano 
7/30 . . . com molas ziguezagueando em plano horizontal 
7/32 . . . com cordões tensos, por ex., de tipo elástico, em 

um plano horizontal 
7/34 . . com molas comprimidas, por ex., em espiral 
7/35 . . Combinações de tipos de molas diferentes; Molas 

ajustáveis; Fixação de molas a outras molas ou à 
armação [2] 

7/36 . Apoios para a cabeça ou as costas 
7/38 . . para a cabeça, por ex., removível (para cadeiras 

cirúrgicas ou de dentistas A 61 G 15/00) 
7/40 . . para as costas 
7/42 . . . do tipo removível 
7/44 . . . com armação de montagem elástica 
7/46 . . . com perfil especial, por ex., ajustável; Cadeiras de 

perfil "Ackerblom" 
7/48 . . . do tipo de rotação livre 
7/50 . Apoios para pés ou pernas (combinados com outras peças 

ajustáveis 1/034, 1/037); banquetas para os pés 16/02  
7/52 . . do tipo removível 
7/54 . Apoios para os braços 
7/56 . Peças ou detalhes de cadeiras inclináveis, por ex., de 

cadeiras de teatros 
7/58 . . Dobradiças, por ex., para montar cadeiras em uma fila 

curva (dobradiças para batentes em geral E 05 D) 
7/60 . . Emprego de travas ou bordas para limitar o movimento 

do assento 
7/62 . Acessórios para cadeiras 
7/64 . . Porta-chapéus ou porta-casacos 
7/66 . . Meios de proteção contra intempéries 
7/68 . . Mesas com apoio de braços 
7/70 . . . do tipo dobrável 
7/72 . . Adaptações para incorporar lâmpadas, aparelhos de 

rádio, bares, telefones, dispositivos de ventilação, 
aquecimento ou resfriamento ou similares 

7/74 . . . para ventilação, aquecimento ou resfriamento 

9/00 Tamboretes para fins específicos (com assentos rotativos 
3/18; com assentos de ajuste vertical 3/20; banquinhos com 
degraus 12/00; banquetas para os pés 16/02; genuflexórios 
16/04; plataformas ou caixotes-assento especialmente 
adaptados para pesca com linha A 01 K 97/22) 

9/02 . Tamboretes de escritórios; Tamboretes de oficinas 
9/04 . Mochos para ordenhar 
9/06 . Tamboretes fixos à parede 
9/08 . Tamboretes para música 
9/10 . Tamboretes para acampar, viajar ou para esportes 

(bengalas ou guarda-chuvas conversíveis em assentos, 
bengalas-assento para caça A 45 B 5/00) 

11/00 Bancos não incluídos em outro local (bancos corridos de 
escola A 47 B 39/00) 

11/02 . Bancos de igreja; Confessionários 

12/00 Banquinhos com degraus [5] 

 

Nota 

 As invenções referentes às ações de dobramento ou 
desmontagem de interesse particular que não alguma 
conversão entre as funções de escada e assento, são 
classificadas no grupo 4/00 [5] 

12/02 . necessitando de conversão entre as funções de degrau e 
assento [5] 

13/00 Cadeiras, tamboretes ou bancos conversíveis (banquinhos 
com degraus necessitando de conversão entre as funções de 
degrau e assento 12/02; macas, para pacientes ou inválidos, 
conversíveis em cadeiras A 61 G 1/017) [5] 

15/00 Outros tipos de assentos (bancos corridos de escola A 47 B 
39/00) 

16/00 Apoios ou suportes para pés, pernas, braços, costas ou 
cabeça (associados a cadeiras 7/00; associados a camas ou 
sofás 20/00) [2] 

16/02 . Banquetas para os pés; Apoios para os pés; Apoios para as 
pernas [2] 

16/04 . Genuflexórios; Tamboretes para os joelhos; Apoios para os 
joelhos (almofadas para ajoelhar ou pufes 3/16) [2] 

 
Sofás; Camas 
 
Nota 

Nos grupos 17/00 a 27/00, os seguintes termos ou expressões 
são empregados com os significados indicados: 
– "estrado de cama" é usado exclusivamente para a 

armação de uma cama; 
– "cama" inclui estrados de cama combinados com 

colchões de mola, colchões acolchoados ou meios 
similares para possibilitar que pessoas deitem nelas; 

– "colchões de mola" não inclui qualquer material 
acolchoado; 

– "colchões acolchoados" pode incluir molas de metal. 

17/00 Sofás; Canapés; Camas (estrados de cama 19/00; colchões de 
molas 23/00; bases de divãs 23/00; colchões acolchoados 
27/00; camas com dispositivos especiais para enfermagem A 
61 G 7/00) 

17/02 . Sofás, canapés, cadeira de braços ou similares, sem peças 
móveis 

17/04 . Sofás, canapés, cadeiras de braços ou similares, com peças 
móveis; Poltronas-camas 

17/12 . . transformáveis em camas inclinando-se ou estendendo-
se aos apoios de braços 

17/13 . . transformáveis por extensão da parte disponível, por 
ex., puxando-a para frente 

17/14 . . transformáveis em camas pela simples remoção de 
peças 

17/16 . . transformáveis em camas, inclinando-se ou girando-se 
o encosto 

17/165 . . . com inclinação para frente do encosto, por ex., 
almofada das costas [2] 

17/17 . . . com movimento associado de encosto e assento [2] 
17/175 . . . . com um pivô entre o assento e o encosto para 

inclinar ou levantar [2] 
17/18 . . . e inclinando-se ou girando-se os apoios de braços  
17/20 . . . expondo-se assim uma ou mais peças auxiliares 

anteriormente ocultas (17/22 tem prioridade) 
17/207 . . . . com almofada do assento constituída por 

elementos superpostos, sendo um elemento 
inferior pelo menos utilizado como superfície 
de repouso [2] 

17/213 . . . . sendo a superfície de repouso constituída, 
quando na posição de leito, por um dos lados 
da armação do assento e a armação do 
encosto [2] 

17/22 . . com meios para expor um colchão ou elemento similar 
da cama anteriormente oculto 
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17/23 . . . sendo a superfície de repouso constituída, em 
parte, por um lado do assento [2] 

17/24 . . . com um único elemento móvel podendo bascular 
em torno de um eixo horizontal 

17/26 . . . . Podendo ser inclinada para a posição 
emborcada 

17/28 . . . . com meios para levantar o eixo de 
basculamento 

17/30 . . . dois ou mais elementos podendo girar em torno de 
um eixo vertical 

17/32 . . Transformação de uma cama de solteiro em cama de 
casal por extensão, rotação ou inclinação de um 
segundo colchão ou outra peça anteriormente oculta 

17/34 . . União de assentos, cadeiras ou canapés para formar 
camas 

17/36 . . . Transformação de um canapé de canto em uma 
cama de casal 

17/37 . . Transformação de sofás ou similares em camas por 
meios de móveis outros que não assentos ou cadeiras 

17/38 . Camas de embutir na parede 
17/40 . . com elementos de equilíbrio, por ex., contrapesos, 

molas 
17/42 . . com pés de apoio de posição fixa no chão, por ex., 

presas ao mesmo 
17/44 . . . com meios nos pés de apoio para facilitar a 

remoção da cama de seu lugar 
17/46 . . caracterizadas por um elemento rígido de apoio do 

colchão 
17/48 . . caracterizadas por duas ou mais peças de movimento 

relativo 
17/50 . . caracterizadas por sua forma, por ex., camas múltiplas 

de embutir na parede 
17/52 . Camas-armários; Camas-mesas ou camas similares; Camas 

guarda-roupas 
17/54 . . em que o armário ou móvel similar inclina-se com a 

cama 
17/56 . . girando, ao mesmo tempo, em torno de um eixo 

horizontal e vertical 
17/58 . . com o suporte de colchão extensível 
17/60 . . sendo a forma do armário essencialmente modificada 

quando a cama está em posição de dormir 
17/62 . . Camas-mesas; Camas-mesas de bilhar ou similares 
17/64 . Camas de viagem ou de acompanhamento (elementos para 

ajustagem de apoios 20/00; sacos ou mochilas de 
acampamento conversíveis em camas ou colchões A 45 F 
4/06; padiolas A 61 G 1/00) 

17/66 . . com superfícies especialmente adaptadas para apoio do 
corpo 

17/68 . . com dobramento unicamente dos pés 
17/70 . . sendo o estrado da cama dobrável, em torno de um 

eixo horizontal 
17/72 . . . com pés em cruz (17/82 tem prioridade) 
17/74 . . sendo a cama dobrável, em torno de um eixo vertical 
17/76 . . com peças extensíveis, por ex., telescópicas 
17/78 . . mantidas em forma por meio de cordões esticados 
17/80 . . adaptadas para serem usadas em veículos ou 

associadas aos mesmos 
17/82 . . Camas-malas; Cama-valise ou similares 
17/84 . Camas suspensas, por ex., suspensas no teto (redes 

A 45 F 3/22) 
17/86 . Peças ou detalhes de camas, sofás ou canapés somente 

quando não totalmente abrangidos por um único dos 
subgrupos 17/02, 17/04, 17/38, 17/52, 17/64 ou 17/84 

19/00 Estrados de camas (colchões de molas com armação rígida ou 
constituindo parte do estrado 23/00; elementos de união de 
camas ou acessórios para estrados F 16 B) 

19/02 . Peças ou detalhes de estrados não totalmente abrangidos 
por um único dos seguintes subgrupos, por ex., grades de 
cama laterais, grades de cabeceiras 

19/04 . Estrados extensíveis, por ex., com ajuste do comprimento, 
da largura ou da altura (para camas de criança A 47 D 
7/00) 

19/12 . Estrados dobráveis (camas de viagem ou acampamento 
17/64) 

19/14 . . do tipo em ziguezague 
19/20 . Estrados de camas-beliche (camas múltiplas de embutir na 

parede 17/50; camas suspensas 17/84); Estrados 
empilháveis para formar camas-beliche 

19/22 . Combinações de estrados com outros móveis ou com 
acessórios, por ex., com armários de cabeceira (mesas de 
cabeceira A 47 B 23/00) 

20/00 Descansos de cabeça, pés ou similares para camas, sofás ou 
similares (descansos para livros ou mesas de cabeceira A 47 B 
23/00: camas com suportes para inválidos ou para cuidados de 
enfermagem A 61 G 7/065) [2] 

20/02 . do tipo removível (20/04, 20/08 têm prioridade) [2] 
20/04 . com inclinação ajustável (20/08 tem prioridade) [2] 
20/06 . . com a peça ajustável imobilizando pés dobráveis [2] 
20/08 . com meios para ajustar dois ou mais descansos ao mesmo 

tempo [2] 
20/10 . . utilizando varetas [2] 
20/12 . . . utilizando varetas telescópicas [2] 
20/14 . . utilizando uma chapa e um gancho [2] 
20/16 . . utilizando peças dentadas, por ex., cremalheira [2] 
20/18 . . utilizando engrenagens à fricção [2] 

21/00 Acessórios para camas, por ex., prendedores de lençóis, 
prendedores de colchas (mesas de cabeceira apoiadas no 
estrado ou colchões A 47 B 23/02; para cama de crianças A 47 
D 15/00); meios para ventilar, resfriar ou aquecer ligados a 
estrados ou colchões. [5] 

21/02 . Prendedores de lençóis; Prendedores de colchas 
21/04 . Dispositivos para ventilar, resfriar ou aquecer 
21/06 . Forros para colchões 
21/08 . Dispositivos para evitar quedas, por ex., grades removíveis 

(para camas de criança A 47 D 7/00) 

23/00 Colchões de molas com armação rígida ou constituindo 
parte do estrado; Bases de divãs (conjuntos de molas sem 
armação 25/00; conjuntos de molas constituindo parte de 
colchões estofados 27/00) 

23/02 . utilizando molas em folhas, por ex., tiras de metal (molas 
de madeira 23/06) [2] 

23/04 . Utilizando molas em compressão, por ex., em espiral 
23/043 . . utilizando molas enroladas [2] 
23/047 . . incorporando elementos infláveis [2] 
23/05 . . Armações para as mesmas; Fixação das molas à 

armação 
23/053 . . . Fixação ou interligação de molas em armações ou 

em conjuntos de molas [2] 
23/055 . . . utilizando cordões; utilizando tiras de tecido ou 

borracha [2] 
23/057 . . . Ganchos ou suportes para fixar conjuntos de molas 

à armação [2] 
23/06 . utilizando molas de madeira, por ex., em ripas 
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23/12 . utilizando molas tensas, por ex., do tipo plano (23/02 tem 
prioridade) [2] 

23/14 . . formando redes; combinadas com redes 
23/145 . . . com molas enroladas de entrefechamento 

horizontal; Sua fixação à armação [2] 
23/15 . . . com cordões ou molas planos ou trançados ou 

entrecruzados; com molas enroladas 
horizontalmente (23/145 tem prioridade) [2] 

23/155 . . . com combinações de molas planas ou correntes de 
elos com molas enroladas [2] 

23/16 . . do tipo plano em ziguezague 
23/18 . . de tiras elásticas 
23/20 . . em forma de folhas elásticas 
23/22 . . de cordões de borracha esticados ou cordões similares 
23/24 . . utilizando um tecido esticado ou outras tiras não 

elásticas 
23/26 . . Armações para as mesmas; Fixação das molas à 

armação 
23/28 . . Dispositivos para esticar as mesmas 
23/30 . utilizando combinações de molas abrangidas por mais de 

um dos grupos 23/02, 23/04, 23/06 e 23/12; Armações para 
as mesmas 

23/32 . . Combinações de redes com molas comprimidas; 
Armações para as mesmas 

23/34 . com meios para proporcionar apoio complementar para a 
cabeça ou as pernas (para inválidos A 61 G 7/065) 

25/00 Conjuntos de molas não armados 
25/02 . sem meios adicionais de ligação entre as molas 

27/00 Estofados ou colchões pneumáticos especialmente 
adaptados a cadeiras, camas ou sofás (disposições para 
evitar dores no leito ou para apoiar pacientes com 
queimaduras, por ex., colchões especialmente adaptados para 
esse fim A 61 G 7/057; almofadas para estofamentos já 
prontos em geral B 68 G 5/00; confecção de colchões B 68 G 
7/00) [5] 

27/04 . com inserções em molas (27/20 tem prioridade) 
27/045 . . Fixação de inserções de molas a capas (meios de 

fixação do acolchoamento 31/02); Utilização de 
chapas, treliças ou grades de endurecimento sob as 
inserções de molas [2] 

27/05 . . com espumas em camadas na parte superior, nos 
fundos ou nos lados 

27/06 . . Inserções de molas 
27/07 . . . Fixação ou interligação, de molas em inserções de 

molas [2] 
27/08 . Colchões pneumáticos (ligação de válvulas a corpos 

elásticos infláveis em geral B 60 C 29/00) 
27/10 . . com dois ou mais compartimentos infláveis 

separadamente (prevenção de escaras produzidas pela 
permanência prolongada na cama A 61 G 7/04) 

27/12 . com inserções fibrosas, por ex., feitas de lã, de algodão 
27/14 . com inserções de espuma 
27/15 . . consistindo em duas ou mais camadas (27/16 tem 

prioridade) [2] 
27/16 . . reforçados com elementos em chapa, por ex., 

perfilados 
27/18 . . combinados com corpos infláveis 
27/20 . . com molas moldadas ou colocadas em orifícios feitos 

na espuma  
27/22 . com inserções  de material tanto fibroso como espumoso 
 

29/00 Cortinados para proteção contra insetos ligados a cadeiras 
ou camas (mosquiteiros para animais A 01 K 13/00; 
mosquiteiros como equipamento de viagem A 45 F 3/52); 
Dosséis de camas 

 
31/00 Aspectos vários com relação a cadeiras, camas ou 

similares, por ex., fixações de estofamentos, protetores de 
colchões, sistemas para esticar os colchões em redes 
metálicas 

31/02 . Dispositivos para fixar o estofamento (acolchoamentos, 
meios para acolchoar, prendimento, fixação ou acabamento 
do estofamento B 68 G 7/00) 

31/04 . . Grampos para fixar tiras elásticas planas ou molas 
planas, em ziguezague, às armações 

31/06 . . . para fixar molas planas em ziguezague 
31/08 . Alças para segurar colchões 
31/10 . Capas soltas para móveis 
31/11 . . para cadeiras [2] 
31/12 . Meios, por ex., meios para medir, para adaptar cadeiras, 

camas ou colchões à forma ou ao peso das pessoas (meios 
para tomar medidas do corpo para confecção de roupas A 
41 H 1/00) [4] 

 

A 47 D MÓVEIS ESPECIALMENTE ADAPTADOS PARA CRIANÇAS (bancos ou carteiras escolares A 47 B 39/00, 41/00) 
 
Índice da Subclasse 
 
CADEIRAS; CAMAS OU BERÇOS.........................1/00, 11/00; 7/00,  

9/00, 11/00 
OUTROS MÓVEIS..................................................... 3/00, 5/00, 13/00 
ACESSÓRIOS............................................................................... 15/00 

 

1/00 Cadeiras para crianças (cadeiras em geral A 47 C) 
1/02 . Cadeiras dobráveis 
1/04 . conversíveis de uma cadeira alta em uma baixa, por 

reversão 
1/06 . conversíveis em uma cadeira de empurrar 
1/08 . conversíveis em uma cadeira de balanço 
1/10 . podendo ser suspensas em ou fixas a mesas ou outros 

artigos (assentos em veículos para crianças B 60 N 2/26) 

3/00 Mesas para crianças 

5/00 Toucadores para crianças (cômodas com gavetas 
A 47 B 67/00) 

7/00 Camas para crianças (camas em geral A 47 C) 
7/01 . com peças ajustáveis, por ex., para adaptar o comprimento 

ao crescimento da criança 
7/02 . . com grade lateral podendo ser abaixada 
 



A 47 D, F 

Int.Cl.7 (7ª Edição, 1999) Vol. 1, Seção A 91 

7/03 . . com colchões de montagem ajustável 
7/04 . podendo ser suspensas em ou fixas a esquadrias de janelas 

ou outros objetos 

9/00 Berços 
9/02 . com mecanismos para balançar (dispositivos para imprimir 

movimento de vaivém a carrinhos de criança B 62 B 9/22) 
9/04 . . com básculas removíveis 

11/00 Móveis de crianças conversíveis em outros tipos de móveis, 
por ex., cadeiras ou bancos de crianças conversíveis em 
camas (móveis conversíveis em geral A 47 B 85/00) 

11/02 . Cadeiras conversíveis em cadeiras de crianças 

13/00 Outros móveis para crianças (assentos de privada auxiliares 
ou portáteis para crianças A 47 K 13/06) 

13/02 . Artigos para transportar bebês; Berços portáteis 

13/04 . Andadeiras; Objetos para a marcha ou o passeio dos bebês 
(dispositivos para auxiliar doentes a andar A 61 H 3/04) 

13/06 . Cercados para crianças 
13/08 . Dispositivos para guiar ou sustentar crianças, por ex., 

arreios de segurança13/10 . Cadeiras de balanço (em 
geral A 47 C 3/02; cavalos de balanço A 63 G 15/00); 
Balanços (em geral A 63 G 9/00) 

15/00 Acessórios para móveis de criança, por ex., cintos de 
segurança, porta-mamadeiras (suportes para mamadeiras de 
uso medicinal A 61 J 9/06; cintos ou arreios de segurança em 
geral A 62 B 35/00; disposição de cintos ou arreios de 
segurança em veículos terrestres B 60 R 22/00, em aeronaves 
B 64 D 25/06) [4] 

15/02 . Prendedores de cobertas de cama para evitar que os bebês 
as atirem fora 

 

A 47 F MÓVEIS, GUARNIÇÕES OU ACESSÓRIOS ESPECIAIS PARA LOJAS, ARMAZÉNS, BARES, RESTAURANTES OU 
SIMILARES; GUICHÊS  

 
Índice da Subclasse 
 
MÓVEIS E GUARNIÇÕES 
CARACTERIZADOS POR SUA 
ESTRUTURA................................................................1/00, 3/00, 5/00 

9/00, 11/00 
MÓVEIS E GUARNIÇÕES ADAPTADOS A 
ARTIGOS OU PRODUTOS DETERMINADOS...........................7/00 

MÓVEIS OU INSTALAÇÕES 
ADAPTADOS A TIPOS PARTICULARES 
DE SISTEMAS DE SERVIÇO ..................................................... 10/00 
ACESSÓRIOS PARA LOJAS, ARMAZÉNS 
OU BARES; MANEQUINS OU BUSTOS......................... 13/00; 8/00 

 

1/00 Estantes para distribuição de artigos (estantes em geral A 
47  B; meios para guardar artigos em oficinas B 25 H); 
Recipientes para distribuir artigos (aspectos de vitrinas ou 
mostruários 3/00; para acessórios de oficinas B 25 H 3/00; 
recipientes em geral B 65 D; distribuidores acionados por 
moedas G 07 F) 

1/02 . para materiais em grão ou em pó 
1/03 . . Meios de distribuição 
1/035 . . . com dispositivos de medição  
1/04 . Recipientes com adaptações para distribuir artigos 
1/06 . . de distribuição pela parte superior 
1/08 . . de distribuição pelo fundo 
1/10 . . . com meios mecânicos de distribuição 
1/12 . . distribuição feita pelo lado de uma pilha 

aproximadamente horizontal 
1/14 . Recipientes destinados a empilhar artigos ou a serem 

combinados com um suporte ou combinados para formar 
um suporte 

1/16 . Recipientes caracterizados pelo fato de serem rotativos 
1/18 . Combinações de estantes e locais de venda para armazéns 

3/00 Vitrinas ou mostruários 
3/02 . com sistema de distribuição (liberados por moedas G 07 F) 
3/022 . . de distribuição pela parte superior 
3/024 . . de distribuição pelo fundo 

3/026 . . . com meios mecânicos de distribuição 
3/04 . com ar condicionado, refrigerado (refrigeradores  F 25 D; 

disposições de aquecimento especialmente adaptados para 
áreas transparentes ou refletoras H 05 B 3/84)) 

3/06 . com prateleiras móveis ou removíveis 
3/08 . com disposições para movimentar a mercadoria de maneira 

contínua ou intermitente 
3/10 . Vitrinas ou mostruários giratórios 
3/11 . . com acionamento mecânico 
3/12 . Grampos ou outros dispositivos para suportar, fixar ou unir 

placas de vidro 
3/14 . Bandejas-mostruário (caixas de embalagem podendo ser 

usadas posteriormente como bandejas-mostruário B 65 D) 

5/00 Balcões-mostruário, prendedores ou prateleiras 
caracterizados por suas características de construção 

5/01 . feitos de tubos ou fio metálico (dobráveis ou ajustáveis 
5/13) 

5/02 . Mostruários rotativos 
5/025 . . com acionamento mecânico, por ex., mesas giratórias 

(5/03 tem prioridade) 
5/03 . . com eixo de rotação horizontal 
5/04 . Mostruários com uma pilastra central, por ex., do tipo em 

árvore 
5/05 . . com recipientes separados que giram em torno da 

pilastra 
5/06 . . ajustável 
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5/08 . presos a paredes, tetos ou similares; Dispositivos de 
exposição em consoles 

5/10 . Mostruários ajustáveis ou dobráveis 
5/11 . . feitos de papelão, papel ou similares (5/12 tem 

prioridade) 
5/12 . . Mostruários inclináveis 
5/13 . . feitos de tubos ou fio metálico (5/12 tem prioridade) 
5/14 . . Elementos tubulares de união para mostruários de fio 

metálico 
5/16 . Mostruário do tipo plataforma com superfície plana, 

inclinada ou curva 

7/00 Balcões-mostruário, sistemas de suspensão ou prateleiras, 
adaptados a determinados artigos ou materiais 

7/02 . para jóias, dentaduras, relógios, óculos lentes ou similares 
7/024 . . com disposições para impedir remoção não autorizada 
7/03 . . em formas de caixa; Adaptações de caixas para fins de 

exposição 
7/04 . para pneumáticos; para rodas 
7/06 . para chapéus 
7/08 . para calçados 
7/10 . para peças tubulares de malha 
7/12 . para gravatas (porta-gravatas domésticos A 47 G 25/74); 

para colarinhos 
7/14 . para quadros, por ex., em combinações com livros ou sacos 

de sementes 
7/16 . para tapetes; para papel de parede; para têxteis 
7/17 . . em rolos ou fitas enroladas 
7/18 . . para tecidos (7/17 tem prioridade) [3] 
7/19 . para roupas (para malharia 7/10; para gravatas ou 

colarinhos 7/12; manequins, bustos ou similares 8/00; 
guarda-roupas com cabides de roupas A 47 B 61/00; 
implementos domésticos usados em associação a artigos de 
vestimentas ou suportes de roupas A 47 G 25/00) 

7/22 . . para camisas 
7/24 . . Cabides para roupas 
7/26 . . . podendo estender-se dentro de uma vitrina 

7/28 . para recipientes, por ex., frascos, garrafas 
7/30 . para móveis, por ex., camas, colchões 

8/00 Manequins, bustos ou similares, por ex., para exposição de 
roupas (para manequins de alfaiates A 41 H 5/00) 

8/02 . Figuras em fio metálico; Silhuetas para exposição de 
roupas 

9/00 Balcões para lojas, bares, bancos ou similares (vitrinas ou 
mostruários 3/00; divisórias de segurança para transações, por 
ex., chapas móveis para pagamentos, E 05 G 7/00) 

9/02 . Guichês 
9/04 . . Balcões para conferência, por ex., para lojas do tipo 

auto-serviço [3] 

10/00 Móveis ou instalações especialmente adaptadas a tipos 
particulares  de  sistemas  de  serviço,  não mencionados 
em outro local (detalhes de transportadores B 65 G; detalhes 
de construções E 04 H; aparelhos alimentados a moedas 
G 07 F) [3] 

10/02 . para sistemas do tipo auto-serviço, por ex., supermercados 
(10/06 tem prioridade; carrinhos de mão B 62 B; cestas B 
65 D) [3] 

10/04 . . para guardar ou manusear carrinhos de mão ou cestas 
de auto-serviços [3] 

10/06 . para sistemas de serviço de restaurantes (equipamentos 
para mesa A 47 G) [3] 

11/00 Disposição em vitrinas ou mostruários 
11/02 . Paredes removíveis; Pilastras; Cortinas especiais ou 

similares 
11/04 . Disposições especiais de espelhos ou similares 
11/06 . Meios para produzir efeitos óticos especiais 
11/08 . . vitrinas não refletoras 
11/10 . . Disposições de fontes de luz 

13/00 Acessórios para lojas ou similares (dispositivos para 
desenrolar e cortar papel de um rolo B 65 H; escadas móveis E 
06 C 9/06) 

13/04 . Suportes ou cortadores de barbantes 
13/06 . Dispositivos para atingir os artigos (com meios para 

enganchar B 25 J)  
13/08 . Instrumentos manuais, por ex., colherão de mercearia, 

conchas, suportes para sacos de papel 

 

A 47 G EQUIPAMENTO PARA CASA OU MESA (porta-livros A 47 B 65/00; facas B 26 B) 
 

Nota 

Esta subclasse abrange equipamento para uso semelhante em hotéis, vestiários, veículos ou similares, não incluídos em outro local. 
 
Índice da Subclasse 
 
EQUIPAMENTO DECORATIVO............................ 1/00 a 7/00, 33/00 
ROUPAS DE CAMA; ROUPAS DE MESA .......................9/00; 11/00 
EQUIPAMENTO DE MESA ........................................... 19/00 a 23/00 
APOIOS, SUPORTES, RECIPIENTES,  
ACESSÓRIOS 

para artigos de vestimentas................................................25/00 

para uso doméstico............................................................ 29/00 
TAPETES ...................................................................................... 27/00 
EQUIPAMENTO RELIGIOSO DE RITUAIS............................. 33/00 
OUTROS EQUIPAMENTOS....................................................... 35/00 
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1/00 Espelhos (como elementos óticos G 02 B 5/08); Molduras de 
quadros ou similares 

1/02 . Espelhos usados como equipamento (espelhos de mão, 
bolso ou para a barba A 45 D 42/00) 

1/04 . . Espelhos de peças múltiplas 
1/06 . Molduras para quadros (sua fabricação em papel B 31 D) 
1/08 . . ajustáveis 
1/10 . . Garras de cantos ou sistemas de fixação de cantos para 

molduras 
1/12 . Molduras ou estojos para guardar medalhas, distintivos ou 

similares 
1/14 . Porta-retratos 
1/16 . Dispositivos para pendurar ou sustentar quadros, espelhos 

ou similares 
1/17 . . utilizando adesivos, sucção ou imantação 
1/18 . . Cordões para quadros ou similares 
1/20 . . Ganchos para quadros; Ganchos em X (cavilhas ou 

ganchos para uso geral F 16 B 13/00, 45/00) 
1/21 . . . com ação de aperto (em geral F 16 B 2/00) 
1/22 . . Chapas de cavilha 
1/24 . . Dispositivos para ajustar quadros, espelhos ou 

similares, na posição desejada, principalmente 
inclinada 

3/00 Cabeças ornamentais removíveis para pregos, parafusos ou 
similares (cabeças de pregos de forma especial, não-
removíveis F 16 B 15/02, para parafusos F 16 B 23/00) 

5/00 Biombos (postigos fechando uma abertura E 06 B 9/02; telas 
contra moscas E 06 B 9/52); Pára-ventos 

5/02 . Biombos ou telas de enrolar 
5/04 . Pára-fogos 

7/00 Jarras de flores ou similares 
7/02 . Dispositivos para suporte de vasos de flores ou flores 

cortadas (vasos de flores, suportes para vasos em estufas A 
01 G) 

7/03 . . Almofadas ou chapas com agulhas para fixação de 
flores em vasos ou jarras 

7/04 . . Mesas para flores; Jardineiras ou dispositivos para 
pendurar, por ex., cestas, para flores (jardineiras para 
uso durante o crescimento das flores A 01 G; 
prendedores de flores para roupas A 45 F 5/08) 

7/06 . . Jarras de flores 
7/07 . . . Dispositivos de guia de flores em jarras, por ex., 

tampas perfuradas 
7/08 . . Tampas para vasos de flores 
 
9/00 Colchas de cama; Cobertas de cama; Mantas de viagem; 

Mantas para cama; Sacos para dormir; Travesseiros 
9/02 . Roupa de cama; Cobertores; Cobertas de cama (chapas 

especialmente adaptadas para uso como, ou com, macas 
para pacientes ou inválidos A 61 G 1/01) [5] 

9/04 . . com tiras para fixar (artigo de armarinho em geral 
A 44 B) 

9/06 . Mantas de viagem; Mantas para cama 
9/08 . Sacos para dormir 
9/10 . Travesseiros (prendedores de travesseiros A 47 C 21 /00; 

especialmente adaptados para evitar o ronco A61 F 5/56) 
[7] 

11/00 Roupa de mesa 
 

Dispositivos ou equipamento de mesa 
 
19/00 Serviços de mesa 
19/02 . Pratos, travessas ou similares 
19/03 . . para serem usados uma única vez, por ex., feitos de 

papel 
19/04 . . Pratos com recipientes removíveis para sobras 
19/06 . . Pratos com porta-colheres, copos ou similares 
19/08 . . Descansos de pratos (descansos para panelas A 47 J 

45/10) 
19/10 . . . Dispositivos para fixar os pratos à mesa 
19/12 . Vasilhas ou panelas para servirem à mesa 
19/14 . . Bules de café ou chá (filtros, coadores A 47 J 31/06) 
19/16 . . Infusores de chá, por ex., sacos para infusão, infusores 

ovais (para serem usados uma única vez, por ex., feitos 
de papel B 65 B, D) 

19/18 . . Recipientes para servir geleia, mostarda ou similares 
(distribuidores de sabão A 47 K 5/06) 

19/20 . Abafadores para bules de café ou chá 
19/22 . Vasilhas para bebidas ou pires utilizados no serviço de 

mesa (descansos para copos ou recipientes de bebidas 
23/03) 

19/23 . . do tipo empilhável 
19/24 . Dispositivos para polvilhar sal, pimenta, açúcar ou 

similares 
19/26 . Pratos ou tampas para manteiga ou queijo, com ou sem 

dispositivos para resfriar ou aquecer; Tampas protetoras 
para recipientes de alimentos 

19/28 . Taças para servir ovos quentes; Abridores para ovos 
quentes (abridores de ovos como acessórios domésticos A 
47 J 43/14) 

19/30 . Outros recipientes ou dispositivos usados como 
equipamento de mesa 

19/32 . . Recipientes para alimentos com dispositivos para 
servir pão, pãezinhos, açúcar ou similares; Recipientes 
para alimentos com tampas móveis (empregados como 
equipamento de lojas A 47 F) 

19/34 . . . distribuindo uma determinada quantidade de 
alimentos em pó ou grão, por ex., açúcar [2] 

21/00 Utensílios de mesa (bandejas para migalhas A 47 L 13/52; 
facas de mesa B 26 B) 

21/02 . Garfos; Garfos com ejetores; Garfos combinados com 
colheres; Talheres de salada 

21/04 . Colheres; Espátulas de pasteleiros 
21/06 . Conjuntos ou jogos separáveis de utensílios de mesa; Facas 

para ostras com dispositivos para abrir; Talheres para 
servir peixe com meios para remover espinhas (utensílios 
de cozinha A 47 J) 

21/08 . Talheres para pessoas manetas 
21/10 . Pinças para torrões de açúcar; Pinças para aspargos; Pinças 

para outros alimentos 
21/12 . Paliteiros 
21/14 . Porta-facas ou descansos para facas; Suportes para 

utensílios de mesa podendo ser fixos aos pratos 
21/16 . Prendedores para toalha de mesa ou guardanapos 
21/18 . Canudinhos para bebidas ou similares (para fins 

terapêuticos A 61 J 15/00) 

23/00 Outros equipamentos para mesa 
23/02 . Apoios para copos ou garrafas 
23/03 . Descansos para copos ou recipientes para bebidas [2] 
 



A 47 G 

Int.Cl.7 (7ª Edição, 1999) Vol. 1, Seção A 94 

23/032 . . feitos de papel, papelão ou similares, por ex., 
descansos para caneca de cerveja 

23/04 . Recipientes com meios para manter o alimento frio ou 
quente (para manteiga ou queijo 19/26) 

23/06 . Bandejas para servir (mesas de serviço A 47 B 31/00) 
23/08 . Dispositivos para transporte de alimentos para a mesa; 

Dispositivos móveis ou rotativos para servir alimentos 
23/10 . Dispositivos para contar ou indicar o número de 

consumações (em aparelhos para distribuição de bebidas B 
65 D, B 67 D; contagem em geral G 06 M) 

23/12 . . Contadores de consumação combinados com utensílios 
de mesa 

23/14 . . . combinados com descansos, por ex., de copos 
23/16 . . . combinados com recipientes para bebidas ou 

tampas para os mesmos 
 
 
Equipamentos domésticos 
 

25/00 Equipamento doméstico usado em associação com 
vestimentas; cabideiro, porta-chapéus ou porta-guarda-
chuvas (guarda-roupas A 47 B 61/00) [4] 

25/02 . Cabideiro; Dispositivos para pendurar roupas; Cabides 
múltiplos (clothes-hanger assemblies); Dispositivo 
para suspender roup as (cabides para roupas ou ternos 
25/14; cabides para roupas com dispositivos de 
fechamento E 05 B 69/00) [4] 

25/06 . . Ganchos para roupas; Cabides para roupas (clothes 
racks); Cavaletes para sustentação de roupas com 
braços oscilantes ou extensíveis (com ganchos que 
podem ser fechados E 05 B 69/02) 

25/08 . . Cabides portáteis de bolso, podendo ser ligados a 
árvores, paredes, mesas ou similares 

25/10 . Cabides para chapéus; Cavaletes para chapéus 
25/12 . Porta-guarda-chuvas ou porta-bengalas 
25/14 . Cabides para vestimentas (clothing hangers), por ex., 

cabides de ternos (25/60 tem prioridade; guarda-roupas 
com cabides de roupas extensíveis A 47 B 61/02) [4] 

25/16 . . para trajes completos (25/40, 25/44 têm prioridade) [4] 
25/18 . . para duas ou mais peças de roupas similares, por ex., 

estruturadas de maneira a serem adaptadas a ou de 
maneira a suportar um cabide semelhante [4] 

25/20 . . com dispositivos para conservar a forma das roupas [4] 
25/22 . . especialmente adaptados para peles [4] 
25/24 . . feitos de fio metálico (25/42, 25/46, 25/52, 25/64, 

25/70 têm prioridade) [4] 
25/26 . . . especialmente adaptado para impedir que as roupas 

escorreguem, por ex., com superfícies não 
escorregadias (25/30 tem prioridade) [4] 

25/28 . . Cabides caracterizados pela sua forma [4] 
25/30 . . . para impedir que as roupas escorreguem [4] 
25/32 . . . incluindo detalhes do gancho (25/34, 25/38 têm 

prioridade) [4] 
25/34 . . . com o gancho e o corpo feitos numa só peça (25/36 

tem prioridade) [4] 
25/36 . . . caracterizados pelo material empregado, por ex., 

papel, papelão, matéria plástica, vidro [4] 
25/38 . . . . Montagem dos ganchos por si mesmos [4] 
25/40 . . Cabides dobráveis [4] 
25/42 . . . feitos de fio metálico [4] 
25/44 . . Cabides corrediços [4] 
25/46 . . . feitos de fio metálico [4] 

25/48 . . Cabides com pregadores ou similares, por ex., para 
calças ou saias [4] 

25/50 . . . ganchos em cabides para segurar calças ou 
saias [4] 

25/52 . . . feitos de fio metálico [4] 
25/54 . Sacos à prova de pó ou traças, por ex., com cabides de 

ternos [4] 
25/56 . . Dispositivos para introduzir roupas [4] 
25/58 . . Sacos à prova de traça com disposições para incluir 

inseticidas ou repelentes [4] 
25/60 . Cabides com disposição para incluir perfumes ou para 

inseticidas ou repelentes, por ex., para serem colocados em 
sacos à prova de traças [4] 

25/62 . Esticadores ou tensores de calças ou saias do tipo para 
cabides (com aplicação de calor ou vapor D 06 F) [4] 

25/64 . . feitos de fio metálico [4] 
25/66 . Esticadores  de  calças  com dispositivos  para  formar  ou 

esticar  vincos  (com  aplicação  de  calor  ou vapor 
D 06 F) [4] 

25/68 . . esticando em sentido longitudinal [4] 
25/70 . . feitos de fio metálico [4] 
25/72 . Dispositivos de prensagem de roupas (aparelho ou 

máquina de prensagem a quente D 06 F) [4] 
25/74 . Porta-gravatas [4] 
25/76 . Dispositivos para esticar gravatas (com aplicação de calor 

ou vapor D 06 F) [4] 
25/78 . Dispositivo para prensar gravatas, por ex., combinado com 

dispositivos para segurá-las (aparelho de prensagem a 
calor D 06 F) [4] 

25/80 . Dispositivos para calçar ou descalçar botas ou sapatos, por 
ex., "boot-hoocks, boot-jacks", descalçadeiras 
(abotoadores para calçados 25/92) [4] 

25/82 . . Calçadeiras [4] 
25/84 . . Banquinhos para calçar ou amarrar botas ou sapatos 

[4] 
25/86 . . . Com dispositivos para descalçar botas [4] 
25/88 . . Dispositivos para enfiar as pontas de cordões para 

dentro de sapatos ou botas [4] 
25/90 . Dispositivos de uso doméstico para auxiliar a vestir ou 

despir roupas, por ex., meias ou calças [4] 
25/92 . . Abotoadores para sapatos ou colarinhos; Aguchetas 

(bodkins); abridores de luvas [4] 

27/00 Tecidos para pisos; Sua fixação (panos tecidos D 03 D; 
panos não tecidos D 04 H) 

27/02 . Tapetes; Passadeiras; Tapetes para beira de cama; 
Capachos (raspadeiras para sapatos em forma de capachos 
A 47 L 23/22) 

27/04 . Prendedores de tapetes; Dispositivos para esticar tapetes 
27/06 . Varetas para passadeiras; Prendedores de varetas (varetas 

para cortinas A 47 H 1/02) 

29/00 Apoios, suportes ou recipientes diversos para uso 
doméstico (para secar toalhas A 47 K 10/04; cavaletes, 
estantes ou similares para arejar camas, vestimentas ou 
similares, dispositivos para secagem de roupas D 06 F 57/00) 

29/02 . Painéis para parede (prateleiras A 47 B); Braços de 
sustentação ou garras para os mesmos 

29/06 . Cestas para papel (receptáculos para refugos B 65 F 1/00) 
29/08 . Suportes para artigos de uso pessoal em geral, por ex., 

escovas 
29/087 . Dispositivos para fixar utensílios domésticos ou similares a 

mesas, paredes ou similares (para utensílio de cozinha A 
47 J 45/02) [4] 
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29/093 . Dispositivos para imobilizar os recipientes sobre as mesas 
ou similares [4] 

29/10 . Porta-chaves; Quadros para chaves (carteiras porta-chaves 
A 45 C 11/32) 

29/12 . Caixas de correspondência para uso doméstico, com ou 
sem dispositivo de sinalização (29/16 tem prioridade) 

29/122 . . Peças, detalhes ou acessórios, por ex., dispositivos de 
sinalização, lâmpadas, dispositivos para deixar recados 

29/124 . . . Dispositivos para impedir a retirada desautorizada 
do conteúdo 

29/126 . . . Tampas para fendas de entrada 
29/14 . Receptáculos para depositar alimentos, por ex., desjejum, 

leite; Receptáculos similares com acessórios para impedir 
a remoção desautorizada dos artigos depositados 

29/16 . . Combinações com caixas de correspondência 
29/18 . . Dispositivos para prender garrafas perto de portas ou 

janelas (impedindo sua retirada desautorizada 29/24) 
29/20 . . com acessórios para impedir a retirada desautorizada 

dos artigos depositados 
29/22 . . . com peças rotativas ou de movimento alternado 
29/24 . . . Dispositivos para prender garrafas perto de portas 

ou janelas 

29/26 . . . . soltando a garrafa, apenas ao se abrir a porta 
ou janela 

29/28 . . . com um receptáculo dentro de casa e um conduto 
ou similar, atravessando uma porta, parede ou 
similar, por ex., para entrega de leite 

29/30 . . Acessórios, por ex., dispositivos de sinalização, 
lâmpadas, meios para deixar recados 

33/00 Artigos religiosos ou de rituais para uso doméstico ou 
outro uso em geral 

33/02 . Altares, Oratórios; Fontes de água benta; Crucifixos 
33/04 . Árvores de Natal (dispositivos de iluminação das mesmas 

F 21 S; castiçais F 21 V 35/00) [1,7]  
33/06 . . Árvores de Natal artificiais 
33/08 . . Decorações para árvores de Natal 
33/10 . . Dispositivos de fixação ou grampos para decorações de 

árvores de Natal 
33/12 . . Suportes para árvores de Natal 
33/16 (transferido para F 21 S, V) 

35/00 Outros equipamentos domésticos 

 

A 47 H GUARNIÇÕES PARA JANELAS OU PORTAS (referentes ao funcionamento de portas ou janelas E 05; cortinas de enrolar E 06 B) 
 
Índice da Subclasse 
 
CORTINAS.........................................................................21/00, 23/00 
INSTALAÇÕES DE CORTINAS................................1/00, 2/00, 7/00, 

13/00, 15/00, 19/00 

FUNCIONAMENTO DAS CORTINAS................... 3/00, 5/00, 11/00,  
 15/00 
OUTROS EQUIPAMENTOS PARA 
JANELAS OU PORTAS.................................................... 27/00, 33/00 

 

Cortinas; Reposteiros 

1/00 Dispositivos para pendurar cortinas 
1/02 . Varetas para cortina 
1/022 . . extensíveis 
1/03 . . articulada de maneira a poder girar com portas ou 

janelas 
1/04 . Trilhos para cortinas 
1/06 . . fixos 
1/08 . . extensíveis 
1/10 . Meios para montar varetas ou trilhos de cortina 
1/102 . . para montar varetas de cortinas (1/12, 1/14 têm 

prioridade) 
1/104 . . para montar trilhos de cortinas (1/12, 1/14 têm 

prioridade) 
1/12 . . Montagens ajustáveis 
1/122 . . . para varetas de cortinas 
1/124 . . . para trilhos de cortinas 
1/13 . . Braçadeiras ou montagens ajustáveis, tanto para 

venezianas de enrolar como para cortinas corrediças 
1/14 . . Braçadeiras para suportes de varetas ou trilhos 
1/142 . . . para suportes de varetas 
1/144 . . . para suporte de trilhos 
1/16 . . Prendedores feitos de fio metálico para varetas de 

cortina 

1/18 . Outros dispositivos para pendurar cortinas, por ex., fios 
metálicos, cordões 

1/19 . . Dispositivos para montagem dos fios metálicos, 
cordões ou similares 

 
2/00 Sanefas ou similares 
2/02 . extensíveis 

3/00 Dispositivos para fixar, prender ou guiar cadarços ou 
cordões de cortinas ou similares 

3/02 . Dispositivos para fixar, prender ou guiar cadarços ou 
cordões 

3/04 . . Prendedores automáticos para cordões 
3/06 . . Prendedores não automáticos para cordões 
3/08 . . Dispositivos para esticar cordões de cortinas com dois 

cordões 
3/10 . . Guias de cordões 
3/12 . . Suportes de correias; Roletes para correias; 

Dispositivos para esticar correias 

5/00 Dispositivos para puxar reposteiros, cortinas ou similares 
5/02 . Dispositivos para abrir e fechar cortinas 
5/03 . . Dispositivos com meios de guiar e varetas de pressão 

ou tração 
5/032 . . Dispositivos com meios de guiar e cordões de tração 

(polias para cordões 11/06) 
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5/04 . . Dispositivos em ziguezague 
5/06 . . Dispositivos com roscas em varetas ou eixos 
5/08 . Dispositivos para puxar reposteiros presos a portas ou 

janelas 
5/09 . . Dispositivos para afastar as cortinas de portas ou 

janelas 
5/14 . Aparelhos para descer cortinas ou similares 

7/00 Dispositivos para colocar ou retirar varetas de cortinas 
7/02 . Varetas de cortinas, podendo ser abaixadas 

11/00 Acessórios para cordões de cortina 
11/02 . Peças de encaixe em cordões de cortina para movimentá-

los 
11/04 . Presilhas para as extremidades, por ex., bordas 
11/06 . Polias para cordões 

13/00 Fixação de cortinas em varetas ou trilhos 
13/01 . por pinças; por pinças presas a ganchos ou anéis 
13/02 . por anéis, por ex., com rodízios adicionais (13/12 tem 

prioridade) 
13/04 . por ganchos, por ex., rodízios adicionais (13/12 tem 

prioridade; por ganchos especialmente adaptados a tiras de 
fixação das pregas 13/16) 

13/06 . por pinos, por ex., com rodízios adicionais (13/12 tem 
prioridade) 

13/10 . por roletes de trilhos 
13/12 . por deslizadores 
13/14 . Meios para formar pregas 
 
13/16 . . Tiras de fixação das pregas; Ganchos especialmente 

adaptados às mesmas 

15/00 Rodízios ou deslizadores para prender cortinas nos trilhos 
ou varetas 

15/02 . Rodízios 
15/04 . Deslizadores 

19/00 Rosetas para prender cortinas; Prendedores de festões 

21/00 Forros para cortinas 

23/00 Cortinas; Reposteiros 
23/01 . Barras interiores para esticar cortinas penduradas; Imãs, 

fechos corrediços ou similares, para melhorar o 
fechamento de cortinas 

23/02 . Formas de cortinas; Seleção de materiais especiais para 
cortinas [2] 

23/04 . . Formas de cortinas 
23/05 . . . de correntes ou costas de malha; de tiras ou 

lamelas pendentes livremente 
23/06 . . . Sistemas consistindo em duas ou mais cortinas 

combinadas com partes transparentes ou 
perfuradas através de cada uma 

23/08 . . Seleção de materiais especiais 
23/10 . . . sendo o material matéria plástica ou similares 
23/12 . . . sendo o material papel ou papelão 
23/14 . . . sendo o material um tecido com barras de reforço, 

por ex., feitas de madeira 
 

27/00 Caixas, prateleiras, vasos ou suportes similares para flores 
(janelas adaptadas para receber plantas E 06 B 7/28) 

33/00 Outros equipamentos de portas ou janelas (incorporados em 
ou colocados sobre portas ou janelas E 06 B 7/00) 

 

 

A 47 J EQUIPAMENTO DE COZINHA; MOEDORES DE CAFÉ; MOEDORES DE ESPECIARIAS; APARELHOS PARA FAZER 
BEBIDAS; (desintegração, por ex., picamento, B 02 C; divisão, por ex., corte, fatiamento, B 26 B, D)[6] 

 
Índice da Subclasse 
 
IMPLEMENTOS OU MÁQUINAS PARA 
PREPARAR ALIMENTOS 

Para pelar ou descascar; para coar..........................17/00; 19/00 
Para enformar manteiga .......................................................9/00 
Para preparar frutas .............................................. 17/00 a 25/00 
Moedores de café, moedores de 
especiarias .........................................................................42/00 
Outros implementos ou máquinas ..........................43/00, 44/00 

COZIMENTO; APARELHOS PARA FAZER 
BEBIDAS; VASILHAS ISOLADAS 
TERMICAMENTE 

Vasilhas para cozimento de uso geral ...............................27/00 

Vasilhas para cozinhar ovos; 
cozedores para acampamento....................... 29/00; 33/00 
Aparelhos para fazer bebidas ................................... 31/00 
Detalhes de vasilhas para 
cozinhar.................................................................... 36/00 
Para assar, tostar, grelhar, fritar ............................... 37/00 
Câmaras de cozimento, armários 
para aquecimento..................................................... 39/00 
Vasilhas com isolamento térmico ............................ 41/00 

FIXAÇÃO OU PRENDER OS 
UTENSÍLIOS.................................................................... 45/00 
RECIPIENTES, SUPORTES, 
TÁBUAS DE CORTAR................................................... 47/00 
 

 

9/00 Aparelhos ou utensílios para enformar manteiga ou 
similares (para uso em laticínio A 01 J 19/00, 21/00; 
moldagens de matérias plásticas em geral B 29 C) 

17/00 Máquinas ou implementos domésticos para descascar, 
desfiar ou pelar (para alimentos a granel A 23 N) 

17/02 . Dispositivos manuais para raspar ou pelar legumes ou 
similares 
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17/04 . . Descascadores de frutas cítricas 
17/06 . Dispositivos para desfiar vagens 
17/08 . Peladores de aspargos 
17/10 . Dispositivos para segurar ou prender legumes ou frutas ao 

serem pelados 
17/14 . Máquinas para pelar (máquinas universais para cozinha 

43/04) 
17/16 . . Máquinas para pelar com eixos rotativos para segurar 

as frutas e lâminas fixas ou móveis 
17/18 . . com discos ou rotores de raspar 
17/20 . . com escovas 

19/00 Máquinas de uso doméstico para passar alimentos; 
Implementos domésticos para amassar ou passar alimentos 
(para alimentos a granel A 23 N) 

19/02 . Espremedores de frutas cítricas; Outros dispositivos para 
extrair sucos de frutas 

19/04 . Implementos domésticos para amassar batatas ou outros 
alimentos 

19/06 . Prensas para retirar sucos de vegetais 

21/00 Dispositivos para retirar as hastes das frutas (máquinas A 
23 N 15/02) 

23/00 Dispositivos para descaroçar frutas (máquinas para 
descaroçar frutas a granel A 23 N 3/00, 4/00) 

25/00 Dispositivos para remover endocarpos de frutas (máquinas 
para remover endocarpos de frutas a granel A 23 N 3/00, 4/12) 

 
Cozimento; Aparelhos para fazer bebidas 

27/00 Vasilhas para cozinhar (29/00 a 33/00 têm prioridade) [2] 
27/02 . com superfícies de aquecimento aumentadas 
27/022 . . com fundo aumentado 
27/024 . . com tubos de aquecimento de líquidos que se projetam 

para o exterior da vasilha 
27/026 . . com condutos através de vasilha para circulação dos 

gases de aquecimento 
27/04 . para cozinhar alimentos no vapor; Dispositivos para extrair 

sucos de frutas por meio de vapor 
27/05 . . Panelas a vapor superpostas, isto é, com juntas 

estanques entre as vasilhas de cozimento empilhadas 
durante o uso (vasilhas de cozimento em geral 27/13) 

27/06 . Chaleiras aquecidas a vapor, para uso doméstico 
27/08 . Panelas de pressão; Dispositivos de fechamento para as 

mesmas 
27/082 . . com compartimentos separados para cozinhar diversos 

alimentos ao mesmo tempo; Suplemento para as 
mesmas (suplementos para vasilhas de cozimento em 
geral 36/16) 

27/084 . . com volume ajustável; Panelas de pressão superpostas 
27/086 . . com meios de aquecimento inclusos (adaptações de 

chaves automáticas para os meios de aquecimento 
27/62) 

27/088 . . adaptadas a aquecimento à alta freqüência 
27/09 . . Dispositivos de segurança 
27/092 . . . Dispositivos para liberação automática da pressão 

antes de abrir  
27/10 . Recipiente de cozimento com adaptação de banho-maria 

para uso doméstico 
27/12 . Recipientes de cozimento de unidades múltiplas 

27/122 . . de forma adaptada à das vasilhas adjacentes para 
formar um conjunto, por ex., em forma de coroa 

27/13 . . Vasilhas de cozimento superpostas 
27/14 . Vasilhas de cozimento para uso em hotéis, restaurante ou 

cantinas 
27/16 . . aquecidas a vapor 
27/17 . . . com camisa de vapor 
27/18 . . aquecidas a banho-maria 
27/20 . Panelas a vapor para presunto 
27/21 . Vasilhas para ferver água, por ex., chaleiras 
27/212 . . com meios de sinalização, por ex., chaleiras de apito 

(vasilhas para ferver leite com meios de sinalização 
27/57) 

27/56 . Prevenção contra transbordamento, por ex., de leite 
(acessórios para impedir a formação de espuma ou de 
eliminá-la nos aparelhos de tratamento do leite A 01 J 
11/02; prevenção da formação de espuma durante a 
ebulição em geral B 01 B 1/02) 

27/57 . . Vasilhas para ferver leite com camisas de água ou 
vapor, por ex., com meios de sinalização 

27/58 . . Utensílios de cozimento com canaletas ou tampas que 
recolhem o líquido que transborda 

27/60 . . Peças internas em forma de funil; Chapas com 
ranhuras para serem colocadas no fundo do utensílio 
de cozimento 

27/62 . . por dispositivos de controle automático do suprimento 
de calor, por desligamento dos aquecedores ou de 
levantamento automático dos recipientes de cozimento 

27/64 . . . para levantamento automático das vasilhas de 
cozimento (dispositivos para retirar 
automaticamente os ovos da água fervente 29/04) 

29/00 Vasilhas para cozinhar ovos 
29/02 . para ovos ou ovos escaldados; Vasilhas com controle de 

tempo 
29/04 . . Vasilhas para cozinhar ovos com dispositivos para 

retirada automática dos ovos da água fervente 
29/06 . Dispositivos para segurar os ovos; Dispositivos para 

separar os ovos durante a fervura 

31/00 Aparelhos para fazer bebidas (máquinas ou implementos 
domésticos para passar alimentos 19/00; preparação de bebidas 
não-alcoólicas, por ex., adicionando ingredientes aos sucos de 
frutas ou legumes, A 23 L 2/00; bules de chá ou café A 47 G 
19/14; recipientes para infusões de chá A 47 G 19/16; 
distribuição de bebidas sob pressão B 67 D 1/00; produção de 
cerveja C 12 C; preparação do vinho ou outras bebidas 
alcoólicas C 12 G) [5] 

31/02 . Máquinas de fazer café com taças de extração removíveis, 
a serem colocadas sobre os recipientes de bebida, por ex., 
café-filtro (filtros 31/06) 

31/04 . Aparelhos para fazer café com tubos ascendentes 
31/043 . . Aparelhos para fazer café a vácuo, com tubos 

ascendentes nos quais a água quente passa para vasilha 
superior, em que é colocado o café moído, sendo a 
fonte de calor subseqüentemente cortada e, a água, 
aspirada através do filtro pelo vácuo da vasilha inferior 

31/047 . . . com interrupção automática do suprimento de calor 
31/053 . . com circulação repetida da infusão através do filtro 
31/057 . . com recipiente da água separado do recipiente da 

bebida, passando a água só uma vez pelo filtro 
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31/06 . Filtros ou coadores para máquinas de fazer café ou chá 
31/08 . . Filtros de papel para encaixar nos mesmos 
31/10 . Aparelhos para fazer café, nos quais o recipiente em que se 

faz a infusão é colocado por cima ou dentro da parte 
superior do recipiente para a bebida; Máquinas de fazer 
café por filtro (31/02 tem prioridade) 

31/12 . . em que o vapor da água fervente sobe acima do filtro e 
depois da condensação passa através do mesmo 

31/14 . Aparelhos de fazer café ou chá com filtros colocados 
dentro ou atrás dos bicos de escoamento da bebida 

31/16 . Aparelhos de fazer café com inversão, em que a água é 
fervida na parte inferior e o aparelho é depois invertido 
para que a água passe através do filtro 

31/18 . Aparelhos em que o pó de café ou as folhas de chá são 
mergulhados no líquido quente do recipiente da bebida 
(sacos de infusão A 47 G 19/16) 

31/20 . . com filtros de imersão, por ex., rotativos 
31/22 . Centrífugas para produzir café filtrado (31/20 tem 

prioridade) 
31/24 . Aparelhos para fazer café em que a água quente passa 

através do filtro sob pressão (31/043 tem prioridade) 
31/30 . . com água quente sob pressão de vapor 
31/32 . . com água quente sob pressão de ar 
31/34 . . com água quente sob pressão de líquido 
31/36 . . . com meios mecânicos para produzir pressão 
31/38 . . . . de operação manual 
31/40 . Aparelhos para fazer bebidas com meios de distribuição 

para acrescentar uma quantidade medida de ingrediente,  
por ex., café, água, açúcar, cacau, leite, chá 

31/41 . . de ingredientes líquidos [5] 
31/42 . Aparelhos para fazer bebida com dispositivos incorporados 

para moer ou torrar café 
31/44 . Peças ou detalhes de aparelhos de fazer bebidas (filtros ou 

coadores 31/06) 
31/46 . . Bicos de saída, bombas, válvulas de drenagem ou 

dispositivos similares para o transporte do líquido 
31/48 . . Pinças, anéis, ganchos ou dispositivos similares para 

segurar peças do filtro quando não em uso 
31/50 . . Vasilhames com dispositivos para manter bebidas 

quentes ou frias 
31/52 . . Mecanismos controlados por um relógio de alarme 

para os aparelhos de fazer café ou chá 
31/54 . . Vasilhas para ferver água 
31/56 . . . com controle do nível de água; com controles de 

temperatura (controles per se  G 05) 
31/58 . . Dispositivos de segurança 
31/60 . . Dispositivos de limpeza 

33/00 Dispositivos para cozinha em acampamentos sem meios 
próprios de aquecimento (fogareiros de viagem com um 
queimador 36/26; outros fogareiros de viagem de aquecimento 
a querosene, gasolina, álcool ou similares F 24 C) 

36/00 Peças, detalhes ou acessórios de vasilhas de cozimento 
(27/00 a 33/00 têm prioridade, desde que esses detalhes 
estejam restritos a um tipo particular de vasilhas de cozimento, 
previsto em um único desses grupos; dispositivos de 
aquecimento para vasilhas de cozimento em geral F 24) [2] 

36/02 . Seleção de materiais específicos, por ex., fundos 
reforçados internamente com cobre ou isolante 

36/04 . . não sendo metálicos os materiais 
36/06 . Tampas ou cobertas para vasilhas de cozimento 
36/08 . . para despejar líquidos das vasilhas 
36/10 . . Dispositivos para fechar tampas (para panelas de 

pressão 27/08) 
36/12 . . Dispositivos para manter as tampas em posição aberta 

sobre o recipiente 
36/14 . Bicos para despejar, por ex., constituindo peças separadas 

das vasilhas (bicos em geral B 05 B 1/22) 
36/16 . Peças inseridas 
36/18 . . Panelas a vapor ou utensílios com peneiras inseridas 

nos mesmos, por ex., panelas a vapor para batatas 
36/20 . . Bases perfuradas ou recipientes perfurados para serem 

colocados dentro de um utensílio de cozimento 
36/22 . . . Peças inseridas, de fio metálico (tachos para 

grandes frituras 37/12) 
36/24 . Dispositivos para requentar 
36/26 . . Dispositivos para requentar vasilhas contendo bebidas 

ou alimentos, principalmente por meio de 
queimadores; Fogareiros para viagem, por ex., a 
querosene ou gasolina com queimador 

36/28 . . Dispositivos para requentar gerando calor por reações 
exotérmicas, por ex., calor desprendido pelo contato da 
cal virgem com água 

36/30 . . Dispositivos para requentar por meio de pastilhas 
combustíveis ou de outra substância química 

36/32 . Mecanismos de ignição com controle de tempo ou 
dispositivos de alarme 

36/34 . Suportes para vasilhas de cozimento 
36/36 . Proteções ou invólucros para utensílios de cozimento 

destinados a reduzir a irradiação de calor, fixos ou 
removíveis 

36/38 . para eliminação ou condensação de vapores de cozimento 
dos utensílios de cozinha (remoção das emanações de 
cozimento de estufas ou fogões domésticos F 24 C 15/20) 
[5] 

36/40 . Dispositivos para obturar vazamentos, para consertar 
vasilhas de cozimento 

36/42 . Dispositivos para impedir a produção de depósitos, isto é, 
sarro ou similares 

37/00 Cozer; Assar; Grelhar; Fritar (fornos de padaria, aparelhos 
ou equipamentos para cozimento não doméstico A 21 B; 
fogões ou fornos domésticos F 24 B, C) 

37/01 . Vasilhas adaptadas exclusivamente para cozer (para uso 
em fornos de padaria A 21 B) 

37/04 . Aparelhos para assar com suportes móveis para alimentos 
ou com dispositivos móveis de aquecer; Espetos 

37/06 . Assadeiras; Grelhas; Grelhas para sanduíches 
37/07 . . Dispositivos para assar ao ar livre; Churrasqueiras 
37/08 . . Torradeiras de pão (elementos de aquecimento elétrico 

H 05 B) 
37/10 . Frigideiras, inclusive tampas ou dispositivos para untar 
37/12 . Tachos para grandes frituras, inclusive aparelhos 

especialmente destinados à fritura de peixes 
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39/00 Câmaras de cozimento com isolamento térmico; Armários 
com disposições de aquecimento para manter quentes 
utensílios de cozinha 

39/02 . Aquecedores de pratos; Dispositivos para manter quentes 
os alimentos 

 
41/00 Vasilhas com isolamento térmico, por ex., cantis, jarros, 

potes (recipientes com isolamento térmico em geral B 65 D 
81/38) 

41/02 . Vasilhas com camisas em que foi feito o vácuo, por ex., 
garrafas térmicas 

42/00 Moedores de café; Moedores de especiarias (como parte de 
máquinas universais de usos múltiplos 43/04, 44/00; moagem 
ou pulverização em geral B 02 C) 

42/02 . com cones de moagem 
42/04 . . de acionamento manual 
42/06 . . de acionamento mecânico 
42/08 . . Mecanismos de ajustagem 
42/10 . . Cones de moagem 
42/12 . com discos de moagem 
42/14 . . de acionamento manual 
42/16 . . de acionamento mecânico 
42/18 . . Mecanismos de ajustagem 
47/20 . . Discos de moagem 
42/22 . com batedeiras pulverizadoras ou facas rotativas 
42/24 . . de acionamento manual 
42/26 . . de acionamento mecânico 
42/28 . . Batedeiras ou facas 
42/30 . . com recipiente perfurado para o material moído; com 

peneiras 
42/32 . com outros elementos para moer ou pulverizar 
42/34 . . de acionamento manual 
42/36 . . de acionamento mecânico 
42/38 . Peças ou detalhes 
42/40 . . relativos à descarga, ao recipiente receptor ou 

similares; Grampos para sacos, por ex., com meios 
para acionar interruptores elétricos 

42/42 . . . Gavetas para receber o material moído 
42/44 . . Dispositivos automáticos de partida ou de parada 

(grampos de sacos com meios para acionar 
interruptores elétricos 42/40); Dispositivos de aviso 

42/46 . . mecanismos de acionamento; Acoplamento às 
transmissões 

42/48 . . Fixação de moedores a mesas, paredes, etc., (fixação 
de máquinas de uso doméstico em geral a mesas, 
paredes ou similares 45/02) 

42/50 . . Dispositivos de suprimento, por ex., funis; Recipientes 
de suprimento 

42/52 . . Moedores de café combinados com dispositivos de 
torrefação (dispositivos para torrar café per se  A 23 N 
12/00) 

42/54 . . Resfriamento 
42/56 . . Dispositivos de segurança 

43/00 Implementos diversos para preparar ou encerrar alimentos 
43/04 . Máquinas para uso doméstico não incluídas em outro local, 

por ex., para moer, misturar, mexer, amassar, emulsionar, 
bater ou sovar alimentos, por ex., de acionamento 
mecânico (instrumentos para passar alimentos 19/00; 
raladores 43/25; máquinas de usos múltiplos 44/00) 

43/042 . . Agitadores de líquidos de acionamento mecânico 

43/044 . . com ferramentas acionadas pela parte superior 
43/046 . . com ferramentas acionadas pela parte do fundo 
43/06 . . com instrumentos múltiplos intercambiáveis 
43/07 . . Peças ou detalhes, por ex., instrumentos para misturar, 

instrumentos para bater 
43/08 . . . Mecanismos de acionamento 
43/09 . . . . acionados a fluido, por ex., por jatos 
43/10 . Batedores de ovos; Batedeira de creme, isto é, 

instrumentos manuais 
43/12 . Batedura pela introdução de uma corrente de gás 
43/14 . Dispositivos para abrir ovos crus ou para separar seu 

conteúdo 
43/16 . Instrumentos para introduzir lardo, gorduras, toucinho ou 

similares em carnes; Agulhas para lardear 
43/18 . Dispositivos para segurar ou prender carnes de ave, carnes 

de veado ou outras carnes ou legumes, durante o 
cozimento ou durante o corte 

43/20 . Formas para o preparo de produtos alimentares, por ex., 
dispositivos para moldar massas com carne 

43/22 . Peneiras para cozinha 
43/24 . Dispositivos para lavar legumes ou similares 
43/25 . Raladores [2] 
43/26 . Quebra-nozes (alicates B 25 B 7/00) 
43/27 . para misturar bebidas; Agitadores manuais (de 

acionamento mecânico 43/042) 
43/28 . Outros instrumentos de culinária manuais, por ex., 

espátulas, pinças, garfos ou outros artigos similares para 
segurar alimentos, conchas, escumadeiras, colheres de 
cozinha; Suportes de colheres presos a panelas (medidas de 
capacidade G 01 F 19/00; colheres de pesar G 01 G 19/56) 

44/00 Máquinas de uso múltiplo para o preparo de alimentos 
44/02 . com disposições para acionar, quer por cima, quer pelo 

fundo, por ex., para tigela de acionamento separado 

45/00 Dispositivo para fixar ou prender utensílios de cozinha 
(armários de cozinha com disposições para fixar instrumentos 
ou utensílios de cozinha A 47 B 77/00) [4] 

45/02 . para fixar utensílios de cozinha a mesas, paredes ou 
similares (para utensílios domésticos A 47 G 29/087) [4] 

45/06 . Cabos para artigos ocos 
45/07 . . do tipo destacável (cabos avulsos 45/10) 
45/08 . . Cabos com isolamento térmico (do tipo destacável 

45/07) 
45/10 . Dispositivos para segurar ou levantar utensílios de cozinha 

quentes, por ex., pinças, cabos de panela separados, 
almofadas de tecido ou similares (dispositivos para segurar 
ovos 29/06) 

47/00 Recipientes, suportes ou similares diversos para cozinha 
(recipientes em geral B 65 D); Tábuas de cortar, por ex., pão 
(com dispositivos para fatiar B 26 D) 

47/01 . com dispositivos de distribuição 
47/02 . Recipientes fechados para produtos alimentares 
47/04 . . para produtos alimentares granulados 
47/06 . . . com disposições para conservá-los frescos 
47/08 . . para produtos alimentares não granulados 
47/10 . . . com disposições para conservá-los frescos 
47/12 . . . Caixas para pão 
47/14 . Artigos para transporte de alimentos destinados ao homem 

(lancheiras, caixas para piquenique ou similares A 45 C 
11/20) 
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47/16 . Descansos ou prendedores para artigos de cozinha 
(prateleiras A 47 B) 

47/18 . Baldes de cozinha 
47/19 . . Protetores de bordas; Protetores de piso 

47/20 . Grades, prateleiras ou outros suportes removíveis 
montados dentro, sobre ou acima de pias; proteções contra 
respingos em pias 

 

 

A 47 K EQUIPAMENTO SANITÁRIO NÃO INCLUÍDO EM OUTRO LOCAL (ligações com a rede de água ou de esgotos, pias E 03 C; 
latrinas E 03 D); ACESSÓRIOS PARA BANHEIROS (equipamento para cosmética A 45 D) 

 
Índice da Subclasse 
 
EQUIPAM ENTO PARA BANHEIROS............................ 1/00 a 10/00 ARMÁRIOS; ACESSÓRIOS PARA OS 

MESMOS................................................................ 11/00; 10/00, 13/00 
OUTROS EQUIPAMENTOS....................................................... 17/00 

 

1/00 Lavatórios; Acessórios para os mesmos (dispositivos para 
lavar o cabelo ou o couro cabeludo A 45 D 19/00; 
instrumentos manuais utilizados na lavagem ou limpeza de pia 
A 47 L 17/02; com acessórios para fins médicos A 61 H) 

1/02 . Mesas de toalete portáteis; Armários ou pedestais de 
lavatórios (para automóveis B 60 R; para vagões de estrada 
de ferro B 61 D; para navios B 63 B; para aeronaves B 64 
D; ligados a canos de esgoto E 03 C) 

1/04 . Bacias (ligadas a canos de esgoto E 03 C 1/12); Jarros; 
Dispositivos para segurar os mesmos 

1/05 . . Dispositivos para segurar bacias ou jarros 
1/06 . Revestimentos ou forros higiênicos removíveis, para 

bacias de lavatórios 
1/08 . Acessórios para mesas de toalete, por ex., tampos de vidro, 

suportes para os mesmos (porta-toalhas 10/00) 
1/09 . . Suportes para copos, escovas de dentes, escovas para 

cabelo ou similares 
1/10 . Armações removíveis com bacias de mão, montadas nas 

banheiras 
1/12 . Bacias de lavatórios para serem ligadas a pias; Lavatórios 

dobráveis podendo ser ligados a pias (suportes podendo ser 
ligados a pias em geral A 47 J 47/20) 

1/14 . Tampas para lavatórios, banheiras, pias ou similares 

3/00 Banheiras; Chuveiros; Acessórios para os mesmos (para 
fins médicos A 61 H, M, por ex., dispositivos de banho para 
usos especiais terapêuticos ou de higiene A 61 H 33/00) 

3/02 . Banheiras (combinadas com chuveiros 3/20; aquecidas F 
24 H) [1,7] 

3/022 . . especialmente adaptadas para uso determinado, por 
ex., para lavar os pés, para banhar-se em posição 
sentada (banheiras dobráveis 3/062) 

3/024 . . . especialmente adaptadas para uso de crianças ou 
bebês 

3/03 . . podendo ser ligadas a outras banheiras, pias, lavatórios 
ou similares (banheiras dobráveis 3/07) 

3/034 . . . especialmente adaptadas para uso de crianças ou 
bebês 

3/04 . . Banheiras embutidas 
3/06 . . Banheiras dobráveis 
3/062 . . . especialmente adaptadas para uso determinado, por 

ex., para lavar os pés, para banhar-se em posição 
sentada 

3/064 . . . . especialmente adaptadas para uso de crianças 
ou bebês 

3/07 . . . podendo ser ligadas a outras banheiras, pias, 
lavatórios, ou similares 

3/074 . . . . especialmente adaptadas para uso de crianças 
ou bebês 

3/08 . . Banheiras-armário (chuveiros-armário dobráveis 3/23) 
3/10 . Geradores de ondas ou similares 
3/12 . Assentos separados ou descansos para o corpo (assentos de 

cadeiras A 47 C 7/02) 
3/14 . Paredes divisórias substituíveis para banheiras (pias com 

paredes divisórias E 03 C 1/18) 
3/16 . Dispositivos para fixar banheiras a pisos ou paredes; Pés 

de banheiras ajustáveis 
3/162 . . Cavaletes ou suportes desmontáveis para banheiras 
3/164 . . . para banheiras de crianças ou bebês 
3/17 . . Pés de banheiras ajustáveis 
3/18 . combinados com bacias de mão 
3/20 . combinados com chuveiros 
3/22 (transferido para 3/26, 3/28, abrangido pelo 3/00) 
3/23 (transferido para 3/22) 
3/24 (transferido para 3/28) 
3/26 . Bidês sem dispositivos de ducha ascendente (bidês com 

dispositivos de ducha ascendente A 61 H 35/00, E 03 D 
9/08) [7]  

3/28 . Chuveiros (combinados com banheiras 3/20; bocais, 
cabeçotes de pulverização B 05 B 1/00) [7] 

3/30 . . Biombos ou cabines [7] 
3/32 . . . Cabines desmontáveis [7] 
3/34 . . . Biombos corrediços (3/36 tem prioridade) [7] 
3/36 . . . Biombos articulados [7] 
3/38 . . Disposições de cortinas (cortinas, dispositivos de 

suspensão de cortinas A 47 H) [7] 
3/40 . . Bacias ou tinas [7] 

4/00 Combinações de banheiras, chuveiros, pias, lavatórios, 
privadas ou mictórios não incluídos em qualquer outro 
grupo isolado desta subclasse 

5/00 Dispositivos para guardar ou distribuir sabão, pasta de 
dentes ou similares (especialmente adaptados para sabão de 
barra ou cosméticos A 45 D 33/00 a 40/00) 

5/02 . Saboneteiras ou receptáculos para sabão 
5/03 . . separados da parede ou do lavatório 
5/04 . Outros suportes para sabonetes 
5/05 . . com dispositivos para fixação dos sabonetes, por ex., 

garras, pinos, imãs 
5/06 . Distribuidores de sabão 
5/08 . . para sabão sólido 
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5/09 . . . com meios para raspar ou ralar 
5/10 . . para sabão em pó 
5/12 . . para sabão líquido ou em pasta 
5/122 . . . usando frascos de pressão ou similares 
5/13 . . . do tipo de inversão 
5/14 . Dispositivos para formar espuma ou espuma de sabão 

(para a barba A 45 D 27/02) 
5/16 . . com acionamento mecânico (misturadores de 

alimentos A 47 J 43/04) 
5/18 . para sabão e pasta de dente ou um produto similar; em 

combinação com suportes para copos, escovas de dente 
ou similares 

7/00 Artigos para lavagem ou limpeza pessoal (dispositivos de 
banho para usos especiais terapêuticos ou de higiene A 61 
H 33/00; 37/00; banhos para partes determinadas do corpo 
A 61 H 35/00) 

7/02 . Esponjas, escovas, luvas de banho ou artigos similares 
para limpar ou esfregar (escovas em geral A 46 B; 
esponjas para limpeza doméstica A 47 L 13/16; 
especialmente para massagens A 61 H 7/00) 

7/03 . . contendo sabão ou outros ingredientes de limpeza, 
por ex., impregnados 

7/04 . Dispositivos para lavar ou limpar, de operação manual 
ou mecânica 

7/06 . Dispositivos de lavagem para pessoas manetas 
7/08 . Dispositivos ou artigos manuais para lavar as nádegas 

10/00 Artigos para secar o corpo; Papel higiênico; Suportes 
para os mesmos 

10/02 . Toalhas (feitas de papel 10/16; tecidos D 03 D; panos 
não tecidos D 04 H) 

10/04 . Cabides para toalhas; Trilhos porta-toalhas; Varetas 
porta-toalhas; Roletes porta-toalhas, por ex., rotativos 

10/06 . . combinados com meios para secar toalhas (10/30 
tem prioridade) 

10/08 . . caracterizados por sua montagem em lavatórios, 
banheiras ou similares 

10/10 . . caracterizados por sua montagem em armários, 
paredes, portas ou similares 

10/12 . Pinças, ganchos ou similares para pendurar toalhas 
10/14 . . Pinças automáticas 
10/16 . Toalhas de papel; Papel higiênico; Suportes para os 

mesmos (distribuidores 10/32) 
10/18 . . Suportes; Receptáculos 
10/20 . . . para folhas empilhadas 
10/22 . . . para papel em rolo (puxamento do papel de um 

rolo em geral B 65 H) 
10/24 . Distribuidores de toalhas; Distribuidores de papel 

higiênico (distribuidores de papel em folhas ou em rolos 
B 65 H) 

10/26 . . Distribuidores de toalhas de acionamento mecânico 
(10/28 tem prioridade; para toalhas de papel 10/34) 

10/28 . . apresentando uma parte limpa e recolhendo a usada, 
por ex., por meio de rolos 

10/30 . . . combinados com dispositivos para lavar e secar 
as partes usadas 

10/32 . . Distribuidores de toalhas de papel ou de papel 
higiênico 

10/34 . . . distribuindo de um rolo contínuo, por ex., com 
dispositivos mecânicos de distribuição 

10/36 . . . . com dispositivos para cortar 
10/38 . . . . sendo o papel contínuo enrolado 

10/40 . . . . . com suportes de rolo extensíveis ou 
dobráveis 

10/42 . . . distribuindo de um pacote de folhas simples, 
por ex., empilhadas 

10/44 . . . . com meios mecânicos de distribuição 
10/46 . . . com meios para guardar toalhas usadas 
10/48 . Secagem por meio de ar quente (dispositivos para secar 

cabelo A 45 D 20/00; banhos de ar quente para fins 
curativos A 61 H 33/06; elementos de aquecimento 
elétrico H 05 B) 

11/00 Privadas sem descarga (privadas com recirculação do 
fluido de limpeza do vaso E 03 D 5/016); Mictórios sem 
descarga (para veículos em geral B 60 R; privadas para 
vagões de estrada de ferro B 61 D; para navios B 63 B; para 
aeronaves B 64 D; mictórios com dispositivos de descarga  
E 03 D 13/00); Urinóis; Cadeiras com facilidades 
sanitárias ou especialmente adaptadas para uso em 
sanitários [5] 

11/02 . Privadas funcionando a seco, por ex., privadas com 
disposições para incineração 

11/03 . . com meios para acrescentar um pó, por ex., terra 
11/04 . Privadas de quarto; Cadeiras com facilidades sanitárias 

ou especialmente adaptadas para uso sanitário, por ex., 
cadeiras noturnas [5] 

11/06 . Urinóis (comadres ou outros aparelhos sanitários para 
pessoas acamadas A 61 G 9/00) 

11/08 . Armários ou mesas de cabeceira com adaptação de 
privada ou bidê (armários de cabeceira per se  A 47 B 
79/00) 

11/10 . Instrumentos manuais para limpeza de vasos de privada 
11/12 . Mictórios sem descarga (urinóis para pessoas acamadas 

A 61 G 9/00) 

13/00 Tampos ou assentos para todo tipo de privadas 
13/02 . de matéria plástica 
13/04 . Amortecedores para assentos 
13/06 . Assentos auxiliares ou portáteis para criança 
13/08 . Tampos com funis para urina 
13/10 . Dispositivos para levantar ou abaixar (controlando 

assim as válvulas de descarga E 03 D 5/04) 
13/12 . Dobradiças 
13/14 . Capas protetoras para assentos de privada 
13/16 . . feitas de uma folha única de papel 
13/18 . . feitas de papel contínuo 
13/20 . . . com dispositivos para cortar 
13/22 . . . enrolados (13/20 tem prioridade) 
13/24 . Peças ou detalhes não incluídos nos ou não relativos aos 

grupos 13/02 a 13/22 
13/26 . . Dispositivos de montagem para assentos ou tampos 

(dobradiças 13/12) 
13/28 . . Assentos ou tampos de montagem ajustável 
13/30 . . Assentos com disposições de aquecimento, 

desodorização ou similares 

17/00 Outro equipamento de toalete (dispositivos para recolher 
escarros A 61 J 19/00) 

17/02 . Descansos para o corpo, que não assentos, para 
privadas, por ex., alças, encostos, descansos para os 
pés; Acessórios para privadas, por ex., mesas para 
leitura 
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A 47 L LAVAGEM OU LIMPEZA DOMÉSTICA (escovas A 46 B; limpeza de grandes quantidades de garrafas ou outros artigos ocos do 
mesmo tipo B 08 B 9/00; lavanderia D 06 F); ASPIRADORES EM GERAL (limpeza em geral B 08) 
 

Nota 

As máquinas ou instrumentos que podem ser usados para limpar janelas, vidros de janela, telas de janelas, venezianas, bem como 
assoalhos, tapetes, móveis, paredes ou revestimentos de paredes estão classificados no grupo 11/00 ou 13/00. [3] 

 
Índice da Subclasse 
 
LIMPEZA DE JANELAS, SEUS VIDROS, 
TELAS OU VENEZIANAS..........................................1/00, 3/00, 4/00 
ASPIRADORES ............................................................5/00, 7/00, 9/00 
LIMPEZA DE ASSOALHOS, TAPETES, 
MÓVEIS OU PAREDES....................................................11/00, 13/00 

 
LIMPEZA OU POLIMENTO DE ARTIGOS 
DOMÉSTICOS..................................................................15/00 a 21/00 
LIMPEZA DE CALÇADOS E 
DISPOSITIVOS DIVERSOS............................................. 23/00, 25/00 

 

Limpeza de janelas, vidros de janelas, telas de janelas, venezianas 

1/00 Limpeza de janelas 
1/02 . Máquinas ou dispositivos acionados a motor 
1/03 . . Limpeza simultânea dos dois lados de uma janela 
1/05 . . Aparelhos  manuais  com  motores  elétricos  

embutidos [3] 
1/06 . Implementos manuais (com motores elétricos embutidos 

1/05) [3] 
1/08 . . com dispositivo para fornecer líquidos, por ex., agentes 

de limpeza (1/095, 1/13, 1/15 têm prioridade) [3] 
1/09 . . para limpeza de um lado com acesso apenas pelo outro 

lado [3] 
1/095 . . . com dispositivo para fornecer líquidos, por ex., 

agentes de limpeza [3] 
1/12 . . para limpeza simultânea em ambos os lados [3] 
1/13 . . . com dispositivo para fornecer líquidos, por ex., 

agentes de limpeza [3] 
1/15 . . Panos, esponjas, almofadas ou similares, por ex., 

contendo agentes de limpeza [3] 
1/16 . Dispositivos para degelar vidros de janelas (H 05 B 3/84 

tem prioridade) [5] 

3/00 Dispositivos de segurança para uso em limpeza de janelas 
(cintos de segurança A 62 B 35/00; para andaimes em geral E 
04 G; para escadas E 06 C) 

3/02 . Gaiolas; Plataformas 
3/04 . Cordas de segurança 

4/00 Limpeza de vidros de janelas, telas de janelas, venezianas 
(1/15 tem prioridade; bocais limpadores por sucção 9/02) [3] 

4/02 . Instrumentos manuais para limpeza de venezianas [3] 
4/04 . Acessórios para facilitar a limpeza, por ex., separadores de 

venezianas, espalhadores ou suportes para limpeza [3] 
 
Limpadores por sucção (que coletam pneumaticamente material 
indesejado de entradas ou superfícies similares E 01 H 1/08) [3] 

5/00 Características estruturais de aspiradores 
5/02 . com bombas de ar ou compressores acionados pelo usuário 
5/04 . . com pistões, foles ou diafragmas, por ex., acionados 

pelas rodas que sustentam o aspirador 
5/05 . . . com instrumentos acionados para soltar o pó 

5/06 . . com ventiladores giratórios 
5/08 . . . acionados pelas rodas que sustentam o aspirador 
5/10 . . . . com instrumentos acionados para soltar o pó 
5/12 . com bombas de ar ou compressores acionados a motor, por 

ex., acionados a vácuo criado pelo motor de um veículo 
5/14 . . limpeza por ventilação, também combinada com 

limpeza por sucção 
5/16 . . com dispositivos de sucção que não ventiladores 

giratórios 
5/18 . . . com ejetores, por ex., ligados ao escapamento de 

veículos a motor 
5/20 . . . com foles, diafragmas ou pistões 
5/22 . . com ventiladores giratórios 
5/24 . . . Aspiradores manuais 
5/26 . . . . com instrumentos acionados para soltar o pó 
5/28 . . . Aspiradores com cabos e bocais fixos à caixa, por 

ex., aspiradores sobre rodas com direção no cabo 
(5/24 tem prioridade) 

5/30 . . . . com instrumentos acionados para soltar o pó, 
por ex., escovas giratórias 

5/32 . . . . com meios para encaixar uma mangueira 
(encaixes de mangueiras em aspiradores 9/24) 

5/34 . . . . com ajuste de altura dos bocais ou dos 
instrumentos para soltar o pó 

5/36 . . . Aspiradores com mangueira entre o bocal e a 
caixa; Aspiradores que podem ser ligados em 
degraus de escadas; Aspiradores para serem 
carregados às costas 

5/38 . . . Instalações de limpeza, por sucção, embutidas, isto 
é, com um sistema de tubo fixo ao qual podem ser 
ligadas mangueiras, em diferentes pontos 

7/00 Aspiradores adaptados para fins adicionais (dispositivos de 
sucção para remover cinzas F 23 J 1/02); Mesas com orifício 
de sucção para fins de limpeza; Recipientes para limpeza 
de artigos por sucção; Aspiradores adaptados à limpeza de 
escovas; Aspiradores adaptados à absorção de líquidos 

7/02 . com aparelhos acionados para fins especiais (com 
aparelhos para polir soalhos 11/20) 

7/04 . para utilizar o ar de descarga para outros fins, por ex., para 
distribuição de produtos químicos em uma sala, para 
esterilização do ar (vaporização ou pulverização em geral 
B 05) 
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7/06 . . para sustentar o asp irador por meio do ar de 
escapamento 

7/08 . . com a combustão do pó no ar de escapamento 

9/00 Detalhes ou acessórios de aspiradores, por ex., dispositivos 
mecânicos para controlar a sucção ou para efetuar a ação 
de pulsação; Dispositivos para recolher o pó, especialmente 
adaptados a aspiradores ou partes dos mesmos; Carrinhos 
especialmente adaptados a aspiradores 

9/02 . Bocais (bocais de sucção para transporte de fluidos 
B 65 G 51/00) 

9/04 . . com escovas ou agitadores acionados 
9/06 . . com escovas ou similares fixos, por ex., de fixação 

ajustável 
9/08 . . com dispositivos de sopro adaptados 
9/10 . Filtros (em geral B 01 D; ciclones B 04 C); Separadores de 

pó; Remoção do pó; Troca automática de filtros 
9/12 . . Filtros secos 
9/14 . . Sacos ou similares; Fixação de sacos ou fechos para os 

mesmos 
9/16 . . Adaptação ou disposição de ciclone ou outros 

dispositivos de ação centrífuga 
9/18 . . Filtros líquidos 
9/19 . . Dispositivos para monitorar a operação de 

filtragem [3] 
9/20 . Meios para limpar filtros 
9/22 . Montagens para conjuntos de ventilador e motor 
9/24 . Mangueiras; Conexões para mangueiras (mangueiras ou 

juntas de  mangueiras em geral F 16 L) 
9/26 . Incorporação de dispositivos de enrolamento para cabos 

elétricos (dispositivos especialmente adaptados para 
desenrolar ou armazenar repetidamente cabos B 65 H 
75/34; disposições de cabos ou linhas elétricas entre partes 
de movimento relativo H 02 G 11/00) 

9/28 . Instalação do equipamento elétrico, por ex., adaptação ou 
fixação ao aspirador; Regulagem de aspiradores por meios 
elétricos 

9/30 . . Adaptação de dispositivos de iluminação 
9/32 . Punhos 
 
Limpeza de soalhos, tapetes, móveis, paredes ou revestimentos de 
paredes 

11/00 Máquinas para limpar soalhos, tapetes, móveis, paredes ou 
revestimentos de paredes 

11/02 . Máquinas para lixar ou polir soalhos (máquinas de 
polimento em geral B 24 B 29/00) 

11/03 . . caracterizadas pelo fato de terem dispositivos de 
distribuição de agentes de limpeza ou de polimento 

11/04 . . acionados à mão 
11/06 . . . com instrumentos de movimento alternado ou 

oscilatório 
11/08 . . . com instrumentos giratórios 
11/10 . . acionados a motor 
11/12 . . . com instrumentos de movimento alternado ou 

oscilatório 
11/14 . . . com instrumentos giratórios 
11/16 . . . . consistindo os instrumentos em escovas em 

disco 
11/162 . . . . . com uma única escova em disco 
11/164 . . . . . Peças ou detalhes dos instrumentos de  

escovar 
11/18 . . . . consistindo os instrumentos em escovas em 

forma de rolo 
11/19 . . . . . Peças ou detalhes dos instrumentos de 

escovar 

11/20 . . combinados com dispositivos de limpeza a vácuo 
11/202 . . . com acionamento separado para as escovas de 

limpeza 
11/204 . . . com acionamento combinado para escovas e a 

limpeza a vácuo 
11/205 . . . . para escovas de movimento alternado 
11/206 . . . . para escovas em disco, giratórias 
11/22 . Máquinas para varrer soalhos, de acionamento manual 
11/24 . Máquinas para varrer soalhos, de acionamento a motor 
11/26 . Máquinas para esfregar soalhos, de acionamento manual 

(11/29 tem prioridade) 
11/28 . Máquinas para esfregar soalhos, de acionamento a motor 

(11/29 tem prioridade) 
11/282 . . com instrumentos giratórios 
11/283 . . . sendo os instrumentos escovas em disco 
11/284 . . com instrumentos de movimento alternado 
11/29 . Máquinas para esfregar soalhos, caracterizadas pelos 

dispositivos para açúcar líquidos sujos 
11/292 . . com instrumentos giratórios (11/30 tem prioridade) 
11/293 . . . sendo os instrumentos escovas em disco 
11/294 . . com instrumentos de movimento alternado (11/30 tem 

prioridade) 
11/30 . . por sucção 
11/32 . Vassouras de tapetes (combinadas com aspiradores 7/02) 
11/33 . . com meios para armazenar a sujeira 
11/34 . Máquinas para tratar tapetes no lugar com líquidos, 

espuma ou emanações, por ex., vapor 
11/36 . Máquinas para bater estofados 
11/38 . Máquinas especialmente adaptadas à limpeza de paredes, 

tetos, telhados ou similares 
11/40 . Peças ou detalhes de máquinas não incluídos nos ou não 

relativos aos grupos 11/02 a 11/38, por ex., cabos, 
disposição de interruptores, abas, amortecedores, alavancas 

13/00 Instrumentos para limpeza de soalhos, tapetes, móveis, 
paredes ou revestimentos de paredes (escovas, seus cabos ou 
fixações A 46 B, B 25 G; raspadeiras para acabamento de 
prédios E 04 F 21/00) 

13/02 . Raspagem 
13/022 . . Cabos para raspadeiras 
13/03 . . Raspadeiras com dispositivos para distribuir agentes de 

limpeza 
13/04 . . com palha de aço 
13/06 . . com escovas de fio metálico ou telas de fio metálico 
13/07 . . . Esponjas metálicas (13/022, 13/03 têm prioridade) 
13/08 . . com lâminas raspadoras 
13/10 . Esfrega; Raspagem; Limpeza; Polimento 
13/11 . . Rodos para soalhos [3] 
13/12 . . Instrumentos com vários dispositivos diferentes para 

tratamento do soalho [3] 
13/14 . . combinados com dispositivos para espremer ou torcer 
13/142 . . . com ação de prensagem ou espremedura por torção 
13/144 . . . com rolos de prensagem 
13/146 . . . com chapas articuladas para espremer 
13/16 . . Panos; Esfregões; Esponjas (esponjas metálicas para 

raspar 13/07) 
13/17 . . . contendo agentes de limpeza (13/19 tem 

prioridade) 
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13/18 . . . Luvas; Panos em forma de luvas 
13/19 . . . . contendo agentes de limpeza 
13/20 . . Vassouras de franjas 
13/22 . . . com dispositivos para distribuir líquidos 
13/23 . . . . encaixáveis à canalização de água 
13/24 . . . Armações para vassouras de franjas; Cabeças de 

vassouras ou franjas (cabos B 25 G) 
13/25 . . . . Armações de fio metálico 
13/252 . . . . . para vassouras de franjas de tecido ou 

similar 
13/253 . . . . . do tipo ajustável ou dobrável 
13/254 . . . . Armações de placa 
13/255 . . . . . para vassouras de franjas de tecido ou 

similares 
13/256 . . . . . para vassouras de franjas feitas de pano 
13/257 . . . . . para vassouras de franjas feitas de material 

esponjoso 
13/258 . . . . . tipo ajustável ou dobrável 
13/26 . . Outros dispositivos de limpeza com adaptações para 

suprimento de líquidos (essas adaptações nas máquinas 
de polimento de soalho 11/00; em raspadeiras 13/03, 
em vassouras de franjas 13/22; panos, esfregões ou 
similares contendo agentes de limpeza 13/17,  
13/19) [3] 

13/28 . . Instrumentos para polir (máquinas para polir 11/02) 
13/282 . . . montados em solas de calçados 
13/284 . . . com pesos fixos ou removíveis 
13/286 . . . com recipientes para armazenar material de polir, 

por ex., papel de polir 
13/29 . . . com panos móveis ou removíveis para lustrar ou 

polir 
13/294 . . . com cabeçote podendo ser invertido, sendo um 

lado usado para distribuir o material de polir e o 
lado oposto para dar lustro 

13/30 . . . Instrumentos para polir e encerrar ou para espalhar 
óleo, com reservatório para cera ou óleo 

13/31 . . . . com panos móveis ou removíveis para lustrar 
ou polir 

13/312 . . . . . alimentados com cera líquida ou óleo 
13/314 . . . . com cabeçote podendo ser invertido, sendo um 

lado usado para distribuir cera ou óleo e o lado 
oposto para dar lustro 

13/316 . . . . . alimentados com cera líquida ou óleo 
13/32 . . . Distribuidores de cera com dispositivos de 

aquecimento 
13/34 . . Instrumentos para arear  fogões ou objetos de metal 
13/36 . . Batedores de tapetes 
13/38 . . Outros instrumentos para limpar pó 
13/40 . . Instrumentos de limpeza acionados por atração 

eletrostática; Dispositivos para limpar os mesmos; 
Instrumentos de limpeza de ação magnética 

13/41 . . . Instrumentos de limpeza de ação magnética 
13/42 . . Detalhes 
13/44 . . . Fixação de panos de esfregar à escova ou outra 

parte semelhante do instrumento 
13/46 . . . Fixação de panos ou esponjas de esfregar ou polir 

a cabos, por meio de dispositivos para segurar, 
tenazes ou similares 

13/48 . . . Dispositivos de prot eção, tais como calços ou 
chapas protetoras 

13/50 . . Instrumentos auxiliares (dispositivos de limpeza para 
escovas ou similares A 46 B 17/06) 

13/502 . . . Sacudidores para panos de pó ou vassouras de 
franjas; Calços para os mesmos 

13/51 . . . Armazenamento de instrumentos de limpeza, por 
ex., recipientes para os mesmos 

13/512 . . . . Dispositivos de pinças para pendurar os 
instrumentos 

13/52 . . . Pás de lixo; Apanha-migalhas 
13/54 . . . Cavaletes para bater tapetes 
13/56 . . . Instrumentos para aplicar cera ou óleo 
13/58 . . . Torcedores para panos de chão, vassouras de 

franjas ou similares, combinados com baldes 
13/59 . . . . com elementos móveis para torcer 
13/60 . . . . com rolos para torcer 
13/62 . . . Apoios para joelhos, principalmente de rodas 

(almofadas fixáveis aos joelhos. A 41 D 13/06) 
 
Limpeza ou polimento de artigos domésticos ou similares 

15/00 Máquinas de lavar ou enxaguar louças ou artigos de mesa 
15/02 . com circulação e agitação do líquido de limpeza, dentro da 

câmara de lavagem, contendo um cesto estacionário 
15/04 . . pelo movimento alternado da câmara de lavagem 
15/06 . . por meio de um impulsor colocado na câmara 
15/08 . . por meio de efeito de pressão produzido por bombas 
15/10 . . pela introdução de ar comprimido ou outro gás no 

líquido 
15/12 . . por ebulição 
15/13 . . usando ondas sônicas ou ultra-sônicas [5] 
15/14 . com uma cesta fixa para a louça e dispositivos de 

pulverização dentro da câmara de limpeza 
15/16 . . com dispositivos de pulverização de montagem fixa 
15/18 . . com dispositivos de pulverização de montagem móvel 
15/20 . . . dispositivos de pulverização oscilatórios 
15/22 . . . dispositivos de pulverização giratórios 
15/23 . . . . movidos por meio dos jatos 
15/24 . com as cestas da louça movidas por um transportador 
15/26 . com as cestas da louça movidas por outros meios 
15/28 . . unicamente por movimento de vaivém vertical 
15/30 . . unicamente por rotação  
15/32 . . . rotação por pulverização de água 
15/33 . . . com cestas móveis submersas no fluido de limpeza 
15/34 . . por movimento de vaivém vertical combinado com um 

movimento giratório 
15/36 . . por meio de um movimento lateral 
15/37 . com limpeza da louça por escovas [3] 
15/39 . . com escovas em apoios móveis [3] 
15/42 . Detalhes 
15/44 . . Dispositivos para adicionar agentes de limpeza 
15/46 . . Dispositivos para controle automático das diversas 

fases da limpeza 
15/48 . . Dispositivos de secagem 
15/50 . . Prateleiras 
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17/00 Aparelhos ou implementos usados na lavagem ou limpeza 
manual de louças, talheres, panelas ou similares 
(disposit ivos para produzir espuma A 47 K 5/14) 

17/02 . Bacias (mesas para lavagem de pratos A 47 B 33/00; 
bacias sanitárias A 47 K 1/04; bacias ligadas à tubulação 
de esgoto E 03 C 1/12) 

17/04 . Utensílios para limpeza de panelas ou caçarolas 
17/06 . . Raspadores 
17/08 . . Esfregões; Chumaços de palha de aço ou de tecidos de 

fio metálico ou matéria plástica 
17/10 . Pinças para apanhar louça 

19/00 Dispositivos para secagem de louças ou artigos de mesa, 
por ex., panos de prato 

19/02 . Tábuas de escorrer  
19/04 . Cestas para a louça; Escorredores 

21/00 Polimento de artigos de mesa, por ex., facas, garfos, 
colheres 

21/02 . Máquinas 
21/04 . Instrumentos manuais 
21/06 . Suportes ou descansos utilizados durante o polimento 

23/00 Limpeza de calçados 
23/02 . Máquinas para limpar sapatos, com ou sem aplicadores de 

graxa 
23/04 . Instrumentos manuais para limpar sapatos, com ou sem 

aplicadores de graxa (escovas comuns, com ou sem 
reservatórios, A 46 B 11/00) 

23/05 . . com aplicadores de graxa 
23/06 . . com acionamento elétrico 
23/08 . . Instrumentos manuais especiais para limpar e 

restabelecer a cor do calçado, por ex., almofadas para 
pós 

23/10 . . Panos ou almofadas dobráveis para limpeza; Panos de 
limpeza em forma de luvas (panos para lavar em forma 
de luvas A 47 K 7/02) 

23/12 . . Dispositivos para limpeza de camurça 
23/14 . . Sistemas de proteção contra manchas durante a 

limpeza de sapatos 
23/16 . Cadeiras de engraxates; Descansos para os pés com guias 

para os panos de lustrar 
23/17 . . Descansos para os pés com guias para os panos de 

lustrar 
23/18 . Dispositivos para segurar calçados durante a limpeza ou o 

polimento (formas de sapatos A 43 D 3/00); Dispositivos 
para segurar com efeito de tensão 

23/20 . Dispositivos ou instrumentos para secar calçados aliados a 
meios de aquecimento (armários para sapatos A 47 B 
61/04) 

23/22 . Dispositivos ou instrumentos apoiados no chão para a 
remoção de lama, sujeira ou pó de calçados (grades 
embutidas, por ex., raspadeiras para sapatos, E 04 F 19/10) 

23/24 . . Grades de limpeza fixas; Chapas ou raspadeiras para 
limpar solas de calçados (capachos em geral A 47 G 
27/02) 

23/26 . . Capachos ou grades combinados com escovas 
23/28 . Receptáculos para equipamento de limpar sapatos 
 

25/00 Dispositivos diversos de limpeza (para limpeza de óculos G 
02 C 13/00) 

25/02 . para botões, fivelas ou insígnias militares 
25/04 . para maçanetas de portas 
25/06 . Placas de proteção usadas durante a limpeza de gonzos; 

Maçanetas de porta, ou similares 
25/08 . Almofadas ou similares para limpeza de roupas 
25/12 . Dispositivos ou instrumentos para limpar mangas de 

luminárias
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SAÚDE; RECREAÇÃO 
 
A 61 CIÊNCIA MÉDICA OU VETERINÁRIA; HIGIENE 
 
A 61 B DIAGNÓSTICO; CIRURGIA; IDENTIFICAÇÃO (análise de material biológico G 01 N, por ex., G 01 N 33/48; obtenção de 

registros usando ondas, outras que não as ondas óticas, em geral G03 B 42/00) 
 

Nota 

Esta subclasse abrange instrumentos, implementos e processos para fins de diagnose, cirurgia ou identificação de pessoas, inclusive 
obstetrícia, instrumentos para remover calos, instrumentos para vacinação, datiloscopia, exames psicofísicos. 

 
Índice da Subclasse 
 
MÉTODOS MEDICINAIS (NÃO 
CIRÚRGICOS) ............................................................1/00, 5/00, 17/00 
INSTRUMENTOS PARA EXAMES  
PSICOFÍSICOS ...............................................................................5/00 
INSTRUMENTOS MÉDICOS 

Para ausculta e diagnósticos................................... 5/00 a 10/00 
Para exame médico de cavidade ou 
canais do corpo e dos olhos........................................1/00, 3/00 

Acessórios para exame e tratamento da 
boca .......................................................................... 1/00, 13/00 

INSTRUMENTOS OU MÉTODOS  
CIRÚRGICOS............................................................................... 17/00 
OUTROS INSTRUMENTOS, APARELHOS 
OU ACESSÓRIOS PARA CIRURGIA OU 
DIAGNÓSTICO............................................................................ 19/00 
 

 

Diagnóstico; Exames psicofísicos 

1/00 Instrumentos para efetuar exames médicos de cavidades ou 
canais do corpo através de inspeção visual ou fotografia, 
por ex., endoscópios (exame das cavidades do corpo ou tratos 
do corpo usando ondas ultra-sônicas, sônicas ou subsônicas 
8/12; instrumentos, por ex., endoscópios, para obtenção de 
amostras de células 10/00; instrumentos de corte endoscópico 
17/32, 17/36); Adaptações de iluminação para os mesmos 
(dos olhos 3/00) [4] 

1/002 . tendo dispositivos de lentes cilindras (1/055 tem 
prioridade) [6] 

1/005 . Endoscópios flexíveis [6] 
1/008 . . Articulações [6] 
1/01 . . Dispositivos de guia para os mesmos [6] 
1/012 . caracterizado por passagens internas ou acessórios para as 

mesmas [6] 
1/015 . . Controle do fornecimento ou evacuação dos fluidos [6] 
1/018 . . para receber instrumentos [6] 
1/04 . combinado com aparelhos fotográficos ou televisão [2] 
1/045 . . Controle para os mesmos [6] 
1/05 . . caracterizado pelo sensor de imagens, por ex., câmara 

na extremidade distal [6] 
1/055 . . tendo dispositivos de lentes cilindras [6] 
1/06 . com dispositivos de iluminação 
1/07 . . usando meios condutores de luz, por ex., fibras óticas  

[6] 

1/12 . com dispositivos de resfriamento ou enxágüe (1/015 tem 
prioridade) [6] 

1/22 (transferido para 1/227, 1/233) 
1/227 . para ouvidos, isto é, otoscópios [6] 
1/233 . para o nariz, isto é, nososcópios [6] 
1/24 . para a boca, isto é, estomatoscópios, por ex., com 

depressores da língua (depressores da língua per se  
13/00); instrumento para abrir ou manter a boca aberta 
(combinados com sugadores de saliva A 61 C 17/10; 
instrumentos para abrir a boca de animais A 61 D  
15/00) [5] 

1/247 . . com meios para ver áreas fora do campo de visão 
direto, por ex., espelhos de dentistas  [6] 

1/253 . . . com meios para evitar a nebulosidade [6] 
1/26 (transferido para 1/267, 1/273) 
1/267 . para o trato respiratório, por ex., laringoscópios, 

broncoscópios [6] 
1/273 . para o canal alimentar superior, por ex., esofagoscópios, 

gastroscópios [6] 
1/30 (transferido para 1/303 to 1/31) 
1/303 . para a vagina, isto é, vaginoscópios [6] 
1/307 . para os órgãos urinários, por ex., uretroscópios, 

cistoscópios [6] 
1/31 . para o reto, por ex., proctoscópios, sigmoidoscópios [6] 
1/313 . para introduzir pelas aberturas cirúrgicas, por ex., 

laparoscópios [6] 
1/317 . . para ossos e juntas, por ex., osteoscópios,  

artroscópios [6] 
1/32 . Dispositivos para abrir ou aumentar o campo visual, por 

ex., de um canal do corpo (dilatadores A 61 M 29/00) 
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3/00 Aparelhos para exame dos olhos; Instrumentos para 
exames dos olhos (inspeção do olho usando ondas ultra-
sônicas, sônicas ou subsônicas 8/10; dispositivos para 
tratamento dos olhos A 61 F 9/00; aparelhos para exercício dos 
olhos A 61 H 5/00; sistemas óticos G 02 B) [4,5] 

3/02 . Dos tipos subjetivos, isto é, aparelhos de exame 
necessitando da assistência atuante do paciente [5] 

3/024 . . para determinar o campo visual, por ex., dos tipos de 
perímetro [5] 

3/028 . . para exame da acuidade visual; para determinação da 
refração, por ex., forópteros [5] 

3/032 . . .Dispositivos para demonstrar os símbolos ou 
caracteres do exame, por ex., projetores dos mapas 
esquemáticos do exame (3/036 têm prioridade) [5] 

3/036 . . . para exame do astigmatismo [5] 
3/04 . . . Armações para prova; Jogos de lentes para uso 

com as mesmas (lentes per se  G 02 C 7/02) [5] 
3/06 . . para exame de visão binocular ou estereoscópica, por 

ex., estrabismo 
3/08 . . para prova de visão binocular 
3/09 . . para prova de acomodação 
3/10 . Dos tipos objetivos, isto é, instrumentos para examinar os 

olhos independentes das percepções ou reações do paciente 
[5] 

3/103 . . para determinar a refração, por ex., refratômetros, 
esquioscópios [5] 

3/107 . para determinar a forma ou modificar a curvatura da 
córnea [5] 

3/11 . . para medir a distância entre as pupilas ou o diâmetro 
das pupilas [5] 

3/113 . . para determinar ou registrar o movimento dos 
olhos [5] 

3/117 . . para examinar a câmara anterior ou o ângulo da câmara 
anterior, por ex., gonioscópios [5] 

3/12 . . para olhar nos fundos dos olhos, por ex., 
oftalmoscópios (3/13 têm prioridade) [5] 

3/125 . . . com lentes de contato (lentes de contato per se G 
02 C 7/04) [5] 

3/13 . . Microscópios oftálmicos [5] 
3/135 . . . Microscópios com feixe de luz [5] 
3/14 . . Disposições especialmente adaptadas para fotografia 

dos olhos [5] 
3/15 . . . com meios para alinhar, espaçar ou bloquear a 

reflexão falsa [5] 
3/16 . . para medição da pressão intraocular, por ex., 

tonômetros [5] 
3/18 . Disposição de vários aparelhos para controlar ou examinar 

os olhos [5] 

5/00 Detecção, medição ou registro para fins de diagnóstico 
(diagnóstico actinológico 6/00; diagnóstico por ondas ultra-
sônicas, sônicas ou subsônicas 8/00; medição ou registro, em 
geral G 01; termômetro médico G 01 K 5/22; termômetros 
para fins especiais G 01 K 13/00); Identificação de pessoas 

 
Nota 

Neste grupo, o seguinte termo é empregado com o significado 
indicado: [7] 
– “medição” abrange também detecção ou gravação. [7] 

5/01 . Medição da temperatura de partes do corpo (termômetros 
clínicos G 01 K 5/22; termômetros para finalidades 
especiais G 01 K 13/00) [7] 

5/02 . Detecção, medição ou registro de pulsação, ritmo cardíaco, 
pressão ou fluxo sangüíneo; Determinação da 
pulsação/ritmo cardíaco/pressão sangüínea combinadas; 
Avaliação de uma condição cardiovascular não incluída 
em outro local, por ex., usando combinações de técnicas 
incluídas neste grupo com eletrocardiografia ou 
eletroausculta; Cateteres cardiológicos para medir pressão 
sanguínea; [5] 

5/0205 . . Avaliação simultânea tanto das condições 
cardiovasculares como dos diferentes tipos das 
condições do corpo, por ex., condição cardíaca e 
respiratória [5] 

5/021 . . Medição da pressão no coração ou em vasos 
sangüíneos (5/0205 tem prioridade) [5] 

5/0215 . . . por meios inseridos no corpo (sondas maciças A 61 
M 23/00; cateteres A 61 M 25/00) [5] 

5/022 . . . pela aplicação de pressão para fechar os vasos 
sangüíneos, por ex., contra a pele; 
oftalmodinamômetros [5] 

5/0225 . . . . a pressão sendo controlada por sinais elétricos, 
por ex., derivados de sons de Korotkoff [5] 

5/023 . . . . tendo os transdutores de pressão uma coluna de 
líquido [5] 

5/0235 . . . . Válvulas especialmente adaptadas para esse 
fim [5] 

5/024 . . Detecção, medição ou registro do ritmo de pulsação ou 
cardíaco (5/0205, 5/021 têm prioridade) [5] 

5/0245 . . . pela utilização de meios sensíveis gerando sinais 
elétricos [5] 

5/025 . . . . dentro de dispositivos de oclusão, por ex., 
respondendo a sons de Korotkoff 
(estetoscópios elétricos 7/04) [5] 

5/0255 . . . Instrumentos de registro especialmente adaptados 
para esse fim [5] 

5/026 . . Medição do fluxo sangüíneo [5] 
5/0265 . . . usando meios eletromagnéticos, por ex., medidor 

de fluxo eletromagnético [5] 
5/027 . . . . usando cateteres [5] 
5/0275 . . . usando marcadores, por ex., diluição de tinta [5] 
5/028 . . . . por termodiluição [5] 
5/0285 . . . Medição ou registro da velocidade da fase das 

ondas sangüíneas [5] 
5/029 . . . Medição ou registro da saída do sangue do 

coração, por ex., volume por minuto [5] 
5/0295 . . . usando plestimografia, isto é, medição das 

variações no volume de uma parte do corpo 
quando modificada pela circulação do sangue 
através dela, por ex., plestimografia por 
impedância [5] 

5/03 . Detecção, medição ou registro da pressão de fluidos no 
interior do corpo, outra que não a pressão sangüínea, por 
ex., pressão cerebral (medição da pressão dos fluidos em 
geral G 01 L) [4] 

5/04 . Detecção, medição ou registro dos sinais bioelétricos do 
corpo ou suas partes 

5/0402 . . Eletrocardiografia, isto é, ECG [5] 
5/0404 . . . Dispositivos manuais [5] 
5/0408 . . . Eletrodos especialmente adaptados para esse fim 

(para cardiografia fetal 5/0448; para sinais de 
eletroencefalografia 5/0478; para eletromiografia 
5/0492) [5] 

5/0416 . . . . conectados por meio de colchete de 
pressão [5] 

5/042 . . . . para introdução dentro do corpo [5] 
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5/0424 . . . . Proteção contra falha do eletrodo [5] 
5/0428 . . . Circuitos de entrada especialmente adaptados para 

esse fim [5] 
5/0432 . . . Aparelhos de registro especialmente adaptados 

para esse fim [5] 
5/0436 . . . . Aparelhos de registro magnético [5] 
5/044 . . . Expositores especialmente adaptados para esse fim 

[5] 
5/0444 . . . Cardiografia fetal [5] 
5/0448 . . . . Eletrodos especialmente adaptados para esse 

fim, por ex., eletrodos introduzidos no couro 
cabeludo [5] 

5/0452 . . . Detecção específica de parâmetros do ciclo de 
eletrocardiografia [5] 

5/0456 . . . . Detecção de piques “R”, por ex., para 
sincronizar os aparelhos de diagnóstico [5] 

5/046 . . . . Detecção de fibrilação [5] 
5/0464 . . . . Detecção de taquicardia ou bradicardia [5] 
5/0468 . . . . Detecção do intervalo do ECG anormal [5] 
5/0472 . . . . Detecção do complexo QRS anormal [5] 
5/0476 . . Eletroencefalografia [5] 
5/0478 . . . Eletrodos especialmente adaptados para esse  

fim [5] 
5/048 . . . Detecção  da  distribuição  da  freqüência de  

sinais [5] 
5/0482 . . . usando retorno biológico [5] 
5/0484 . . . usando resposta às chamadas [5] 
5/0488 . . Eletromiografia [5] 
5/0492 . . . Eletrodos especialmente adaptados para esse fim, 

por ex., eletrodos de agulha [5] 
5/0496 . . Eletrooculografia, por ex., para a detecção de  

nistagma [5] 
5/05 . Detecção, medição ou registro para diagnóstico por meio 

de correntes elétricas ou campos magnéticos (5/02, 5/04, 
5/11 têm prioridade) [5] 

5/053 . . Medição da impedância ou condutância elétrica de 
uma parte do corpo [7] 

5/055 . . envolvendo ressonância magnética nuclear ou 
eletrônica, por ex., imagem por ressonância magnética 
ou eletrônica, por ex., imagem por ressonância 
magnética (disposições ou instrumentos para medição 
de variáveis magnéticas envolvendo ressonância 
magnética nuclear ou eletrônica, em geral G 01 R 
33/20) [5] 

5/06 . Dispositivos outros que não os de irradiação, para detectar 
ou localizar corpos estranhos (para remoção dos mesmos 
17/50) 

5/07 . Endo-radio-sondas 
5/08 . Dispositivos para detecção, medição ou registro para 

avaliar os órgãos respiratórios (5/0205 tem prioridade) [5] 
5/083 . . Medição da taxa de metabolismo pela utilização de 

teste de respiração, por ex., medição da taxa de 
consumo de oxigênio [5] 

5/085 . . Medição da impedância dos órgãos respiratórios ou 
elasticidade do pulmão [5] 

5/087 . . Medição do fluxo da respiração [5] 
5/09 . . . usando um elemento girado pelo fluxo [5] 
5/091 . . Medição do volume dos gases inspirados ou expirados, 

por ex., para determinar a capacidade do pulmão [5] 
5/093 . . . os gases sendo exalados para o interior, ou 

inalados de uma câmara expansível, por ex., foles 
ou bolsa expansível [5] 

5/095 . . . . dentro de um recipiente rígido, por ex., o limite 
sendo formado por uma superfície líquida [5] 

5/097 . . Dispositivos para facilitar a coleta da respiração ou 
para direcioná-la para dentro ou através dos 
disposit ivos de medição [5] 

5/103 . Dispositivos para detecção , medição ou registro para 
verificar a forma, padrão, tamanho ou movimento do 
corpo ou suas partes para fins de diagnóstico (5/08 tem 
prioridade; acessórios de medição para alfaiates A 41 
H 1/00; instrumentos de medição especialmente 
adaptados para odontologia A 61 C 19/04) [5] 

5/107 . . Medição das dimensões físicas, por ex., tamanho do 
corpo inteiro ou suas partes [5] 

5/11 . . Medição do movimento do corpo inteiro ou suas 
partes, por ex., tremor da cabeça ou mãos, mobilidade 
de um membro (medição do pulso 5/02) [5] 

5/113 . . . que ocorrem durante a respiração [5] 
5/117 . Identificação das pessoas, por ex., impressão digital, 

impressão do pé, técnicas de impressão (moldes de 
impressão ou articuladores dentais A 61 C 9/00, 11/00; 
reconhecimento de dados G 06 K; reconhecimento de 
impressões digitais G 06 K 9/00; etiquetas de identificação 
G 09 F 3/00) [5] 

5/12 . Audiometria 
5/14 (transferido para 5/145, 5/15) 
5/145 . Medição das características do sangue in vivo, por ex., da 

concentração de gás dentro do sangue, do valor do pH do 
sangue (medição da pressão sangüínea 5/02; detecção sem 
uso de radiação ou localização de corpos estranhos no 
sangue 5/06) [7] 

5/15 . Dispositivos para retirar amostras de sangue (seringas 
hipodérmicas A 61 M 5/00) [7] 

5/155 . . para amostragem contínua ou múltipla, por ex., em 
intervalos predeterminados [7] 

5/16 . Dispositivos para exames psicotécnicos (verificação da 
capacidade G 09 B1/00 a 5/00); Verificação dos tempos de 
reação 

5/18 . . para motoristas de veículos 
5/20 . Medição das funções urológicas (análise da urina G 01 N) 

[4] 
5/22 . Ergometria; Medição da força muscular ou da força de um 

golpe muscular (medição da força ou do trabalho, em geral 
G 01 L) [4] 

6/00 Aparelhos para diagnóstico por radiação, por ex., 
combinados com equipamento de terapia por radiação 
(preparações para radiodiagnóstico ou contrastes em Raios-X 
A 61 K 49/04; Terapia por radiação per se  A 61 N 5/00; 
Instrumentos de medição da intensidade de radiação para 
aplicação no campo da medicina nuclear, por ex., contagem in 
vivo, G 01 T 1/161; aparelhos para tirar fotografias de Raios-X 
G 03 B 42/02; processos fotográficos de Raios-X G 03 C 5/16; 
dispositivos de irradiação G 21 K; aparelhos de Raios-X ou 
circuitos para os mesmos H 05 G 1/00) 

6/02 . Dispositivos para diagnóstico em planos diferentes 
sucessivos; Diagnóstico actinológico estereoscópico 
(fotografia estereoscópica G 03 B) 

6/03 . . Tomógrafos computadorizados (eco-tomografia 8/14; 
equipamento de processamento de dados para fins 
médicos ou biológicos G 06 F 17/00, 19/00) [4] 
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6/04 . Colocação dos pacientes em posição; Camas inclináveis ou 
similares (mesas de operação A 61 G 13/00; cadeiras de 
operação A 61 G 15/00) 

6/06 . Diafragmas  
6/08 . Dispositivos auxiliares para dirigir o feixe da irradiação 

para um ponto determinado, por ex., por meio de feixes 
luminosos 

6/10 . Aplicação ou adaptação de meios de segurança (proteção 
contra irradiação perigosa em geral G 21 F) 

6/12 . Dispositivos para detectar ou localizar corpos estranhos 
(6/02 tem prioridade) 

6/14 . Aplicações ou adaptações para odontologia 

7/00 Instrumentos para ausculta 
7/02 . Estetoscópios 
7/04 . . Estetoscópios elétricos (microfones, transdutores para 

os mesmos H 04 R) 
 
8/00 Diagnóstico usando ondas ultra-sônicas, sônicas ou infra-

sônicas (terapia por ultra-som A 61 N 7/00; sistemas usando a 
reflexão ou reiradiação de ondas acústicas por ex. formação de 
imagem acústica G 01 S 15/00) [4] 

8/02 . Medição da pulsação ou batidas do coração [4] 
8/04 . Medição da pressão sangüínea [4] 
8/06 . Medição do fluxo sangüíneo (medição do volume do fluxo 

em geral G 01 F, por ex., G 01 F 1/66, 1/72, medição da 
velocidade de fluidos em geral G 01 P 5/00) [4] 

8/08 . Detecção de movimentos ou mudanças orgânicas, por ex., 
tumores, cistos, inchações (8/02 a 8/06 têm prioridade) [4] 

8/10 . Inspeção dos olhos (instrumentos para exame dos olhos em 
geral 3/10) [4] 

8/12 . em cavidades do corpo ou regiões do corpo, por ex., 
usando cateteres (cateteres per se  A 61 M 25/00) [4] 

8/13 . Tomografia (8/10, 8/12 têm prioridade; tomografia para 
diagnóstico de radiação 6/02) [5] 

8/14 . Eco-tomografia (tomógrafos computadorizados para 
diagnóstico por radiação 6/03) 

8/15 . . Tomografia por transmissão [5] 

9/00 Instrumentos de exame por percussão; Plexímetros 

10/00 Outros métodos ou instrumentos para diagnósticos, por 
ex., instrumentos para coletar uma amostra de célula, para 
biópsias, para diagnóstico por vacinação  (profilaxia  da 
vacinação, terapia da vacinação 17/20); Determinação do 
sexo; Determinação do período de ovulação (tabelas de 
menstruação G 06 C 3/00); Instrumentos para raspagem da 
garganta [4] 

 

Nota 

 Atenção para o grupo A 61 F 13/15 que inclui meios de 
enchimento [5] 

13/00 Instrumentos para baixar a língua (combinados com 
instrumentos de iluminação e observação 1/24; combinados 
com sugadores de saliva A 61 C 17/10) [5] 

16/00 Dispositivos especialmente adaptados para vivissecção ou 
autópsia (dispositivos similares para fins médicos, ver  os 
grupos pertinentes a esses dispositivos) 

 

Cirurgia 
17/00 Instrumentos cirúrgicos, dispositivos ou métodos, por ex., 

torniquetes (18/00 tem prioridade, dispositivos 
anticoncepcionais, pessários ou aplicadores dos mesmos A 61 
F 6/00; cirurgia do olho A 61 F 9/007; cirurgia do ouvido A 
61 F 11/00) [3,7]  

17/02 . Instrumentos para manter feridas abertas; Afastadores 
(dispositivos de drenagem de feridas A 61 M 27/00) 

17/03 . para fechamento de feridas, ou para mantê-las fechadas, 
por ex., grampos cirúrgicos; Acessórios para uso com os 
mesmos [6] 

17/04 . Instrumentos para suturar feridas; Estojos ou embalagens 
para agulhas ou materiais de sutura (materiais de sutura A 
61 L 17/00) [3] 

17/06 . . Agulhas, Estojos ou embalagens para agulhas ou 
materiais de sutura (agulhas de puncionar 17/34; 
agulhas para nervos A 61 C 5/02; agulhas 
hipodérmicas A 61 M 5/32) [3] 

17/062 . . . manipuladores de agulha [6] 
17/064 . Grampos cirúrgicos [5] 
17/068 . Grampeadores cirúrgicos (para executar anastomose 

17/115) [5] 
17/072 . . para aplicar uma fileira de grampos em uma única ação 

[5] 
17/076 . Dispositivos para retirar grampos cirúrgicos [5] 
17/08 . Grampos para feridas 
17/10 . Instrumentos para aplicação ou remoção de grampos de 

feridas; Depósitos para grampos (recipientes, elementos de 
embalagem ou embalagens especialmente adaptadas a 
objetos especiais ou compreendendo meios especiais para 
distribuir seu conteúdo B 65 D 83/00, 85/00) 

17/11 . Instrumentos para efetuar a anastomose; Botões de 
anastomose 

17/115 . . Grampeadores [5] 
17/12 . Instrumentos para ligadura ou outra compressão de partes 

tubulares do corpo, por ex. vasos sangüíneos; cordão 
umbilical (especialmente adaptados para vasos diferentes 
ou trompas de falópio A 61 F 6/20; materiais para ligação 
de vasos sangüíneos A 61 L 17/00) 

17/122 . . Grampos ou clipes [6] 
17/125 . . . combinados com implementos de corte [6] 
17/128 . . para aplicar ou remover grampos ou clipes [6] 
17/132 . . Torniquetes [6] 
17/135 . . . inflável (para medir a pressão sangüínea 

5/022;almofadas de compressão infláveis A 61 F 
5/34) [6] 

17/138 . . combinados com implementos de corte (17/125 tem 
prioridade) [6] 

17/14 . Serras cirúrgicas (serras para dentes A 61 C 3/12; serras 
para cortar moldes de gesso A 61 F 15/02) 

17/15 . . Guias para as mesmas [6] 
17/16 . Osteoclastos; Brocas ou formões para ossos; Trépanos 
17/17 . . Guias para as brocas [6] 
17/20 . Instrumentos de vacinação ou de limpeza de pele anterior à 

vacinação (diagnóstico por vacinação 10/00; aparelhos 
para injeções A 61 M) 
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17/22 . Implementos para extrair úlceras ou semelhantes nos 
órgãos internos do corpo; Implementos para raspar as 
cavidades dos órgãos humanos, por ex., ossos; para 
remoção invasiva ou destruição de cálculos usando 
vibrações mecânicas (terapia de ultra-som A 61 N 7/00); 
para a remoção de obstruções nos vasos sangüíneos, não 
estabelecido de outra maneira [6] 

17/225 . para litotripsia de onda de choque extracorporal (ESWL), 
por ex., usando onda ultra-sônicas (terapia de ultra-som A 
61 N 7/00) [6] 

17/24 . Instrumentos cirúrgicos para uso na cavidade bucal, na 
laringe, nos canais dos brônquios ou no nariz 
(instrumentos para inspeção médica de cavidades ou canais 
do corpo 1/00); Curetas para língua 

17/26 . . Aparelhos para remoção de amídalas, com ou sem 
meios hemostáticos 

17/28 . Fórceps cirúrgicos (fórceps obstétricos 17/42) 
17/30 . Pinças cirúrgicas (grampos para feridas 17/08) 
17/32 . Bisturis ou instrumentos de corte cirúrgicos; Instrumentos 

de corte endoscópicos (17/36 tem prioridade; outros 
endoscópios 1/00; endoscópios para biópsia 10/00; 
implementos para ligadura ou corte 17/125, 17/138) [3] 

17/322 . . Aparelhos para enxertos da pele [2] 
17/326 . . aparelhos para circuncisão 
17/34 . Trocartes; Agulhas para punção [2] 
17/36 (transferido para 18/00) 
17/38 (transferido para 18/00, 18/12) 
17/39 (transferido para 18/00, 18/12) 
17/41 (transferido para 18/00) 
17/42 . Instrumentos ginecológicos ou obstétricos (dilatadores A 

61 M 29/00) 
17/425 . . para reprodução ou fertilização (especialmente 

adaptado ao uso com animal A 61 D 19/00) [5] 
17/43 . . . para inseminação artificial [5] 
17/435 . . . para transplante de embrião [5] 
17/44 . . Fórceps obstétricos 
17/46 . . Embriótomos (para animais A 61 D 1/10) 
17/48 . . Bolsas para parteiras 
17/50 . Instrumentos, que não pinças ou palitos, para remover 

corpos estranhos do corpo humano (localização por outros 
meios 5/06; localização por irradiação 6/00) 

17/52 . . Ímãs 
17/54 . Instrumentos de pedicure 
17/56 . Métodos cirúrgicos para tratamento de ossos ou 

articulações; Dispositivos especialmente adaptados aos 
mesmos (métodos ou aparelhos ortopédicos para 
tratamento não cirúrgico de ossos ou articulações A 61 F 
5/00) [4] 

17/58 . . para osteosíntese, por ex., placas ósseas, parafusos ou 
semelhante (17/14, 17/16 têm prioridade) [4,6] 

17/60 . . . para osteosíntese externa, por ex., relaxantes, 
contratores (ataduras, curativos ou almofadas 
absorventes A 61 F 13/00) [4] 

17/62 . . . . Estruturas de anéis, isto é, dispositivos 
colocados ao redor dos ossos para serem 
posicionados (17/66 tem prioridade) [6] 

17/64 . . . . Dispositivos colocados ao lado dos ossos para 
serem posicionados (17/66 tem prioridade) [6] 

17/66 . . . . Mecanismos de compressão ou de  
relaxamento [6] 

17/68 . . . Dispositivos de fixação interna [6] 
17/70 . . . . Posicionadores ou estabilizadores espinais [6] 

17/72 . . . . Dispositivos intramedulares [6] 
17/74 . . . . Dispositivos para a cabeça do fêmur [6] 
17/76 . . . . . ligados por pregos [6] 
17/78 . . . . . ligados por pregos, pinos ou 

semelhantes[6] 
17/80 . . . . Placas corticais [6] 
17/82 . . . . para cerclagem do osso [6] 
17/84 . . . . Prendedores para os mesmos [6] 
17/86 . . . . . Pinos ou parafusos [6] 
17/88 . . . Métodos ou meios para implantação ou remoção 

dos dispositivos de fixação interna [6] 
17/90 . . . . Guias para os mesmos [6] 
17/92 . . . . Impactores ou extratores, por ex., para remover 

os dispositivos intramedulares  [6] 
________________________________________________________ 
 

18/00 Instrumentos cirúrgicos, dispositivos ou métodos para 
transferência de formas não-mecânicas de energia para o 
corpo ou proveniente do corpo (cirurgia do olho A 61 F 
9/007; cirurgia do ouvido A 61 F 11/00) [7] 

 
Nota 
 

Nos grupos 18/08, 18/12 e 18/18, é aconselhável acrescentar o 
código de indexação do grupo 101:00, relativo à remoção de 
cabelo. O código de indexação deve ser não-ligado. [7] 

 
18/02 . mediante resfriamento, por ex., técnicas criogênicas 

(dispositivos para resfriamento de pontos de reflexo 
específicos do corpo dentro dos limites de vida da célula A 
61 H 39/06) [7] 

18/04 . mediante aquecimento (por meio de aplicação de radiação 
eletromagnética 18/18; hipertermia usando campos 
elétricos ou magnéticos, radiação ou ultra-som A 61 N) [7]  

18/06 . . provocada por reação química [7] 
18/08 . . por meio de sondas eletricamente aquecidas [7] 
18/10 . . . Fontes de energia das mesmas [7] 
18/12 . . passando uma corrente através do tecido a ser 

aquecido, por exemplo, uma corrente de alta 
freqüência [7] 

18/14 . . . Sondas ou eletrodos das mesmas [7] 
18/16 . . . . Eletrodos indiferentes ou passivos para 

aterramento [7] 
18/18 . mediante aplicação de radiação eletromagnética, por ex., 

microondas (terapia por radiação A 61 N 5/00) [7] 
18/20 . . usando raios laser [7] 
18/22 . . . o feixe sendo dirigido ao longo ou através de um 

conduto flexível, por ex., uma fibra ótica; Peças 
manuais da mesma [7] 

18/24 . . . . com um cateter (18/26, 18/28 têm  
prioridade) [7] 

18/26 . . . . para produzir uma onda de choque, por ex., 
litotripsia a laser [7] 

18/28 . . . . para aquecimento de uma sonda ou 
absorvedor térmico [7] 
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19/00 Acessórios para cirurgia ou diagnóstico; Instrumentos ou 
aparelhos não abrangidos por qualquer dos grupos de 1/00 
a 17/00, por ex., para estereotaxia, operação asséptica, 
tratamento de luxações (dispositivos para retirar, para tratar 
ou para transportar, os líquidos do corpo A 61 M 1/00) 

19/02 . Estojos protetores, por ex., caixas para instrumentos; 
Mesas ou armários para instrumentos; Maletas para 
médicos 

19/04 . Luvas para operação; Dedeiras para operar; Dispositivos 
para seu tratamento, por ex., limpeza, pulverização (caixas 
de luvas de manipulação, luvas para as mesmas B 25 J 
21/02) 

19/08 . Lençóis cirúrgicos (ataduras, curativos ou almofadas 
absorventes A 61 F 13/00) 

19/10 . . com meios para reverter ou prender os implementos 
cirúrgicos [5] 

19/12 . . tubulares, por ex., para braços ou pernas [5] 
 

Esquema de indexação associado aos grupos 18/08, 18/12 e 18/18 
relativo à remoção de cabelo. O código de indexação deve ser não-
ligado. [7] 
 
Nota 

Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece as 
regras relativas à aplicação e apresentação de diferentes 
tipos de códigos de indexação. [7] 

 
101:00 Remoção de cabelo [7] 
 
 

 

A 61 C ODONTOLOGIA; HIGIENE ORAL OU DENTAL (escovas de dentes A 46 B; composições para a odontologia A 61 K 6/00) 
 
Índice da Subclasse 
 
CIRURGIA DENTAL.......................................................... 1/00 a 8/00 
PRÓTESE DENTÁRIA;  
DENTES ARTIFICIAIS..................................................... 9/00 a 13/00 

LIMPEZA DE DENTES OU BOCA................................. 15/00, 17/00 
ACESSÓRIOS DENTAIS............................................................. 19/00 
 

 

Cirurgia Dental 
 
1/00 Máquinas dentais para furar ou cortar 
1/02 . caracterizadas pelo acionamento das ferramentas dentais 
1/04 . . com acionamento por pedal ou manual 
1/05 . . com acionamento por turbina 
1/06 . . com acionamento elétrico 
1/07 . . com acionamento vibratório, por ex., ultra-sônico 
1/08 . Peças de máquinas especialmente adaptadas à odontologia 
1/10 . . Instrumentos manuais retos 
1/12 . . Instrumentos manuais angulares 
1/14 . . Porta-ferramentas 
1/16 . . Capas protetoras para os instrumentos manuais ou 

angulares 
1/18 . . Eixos flexíveis; Embreagens ou similares (eixos 

flexíveis em geral F 16 C; embreagens em geral  
F 16 D) 

3/00 Instrumentos ou ferramentas dentais (ferramentas para 
implantação 8/00, ferramentas para fixação de dentes artificiais 
13/12; dispositivos para inspeção visual, por ex., espelhos 
dentários, A 61 B 1/24) 

3/02 . Instrumentos dentais para brocar ou cortar; Instrumentos 
de operação semelhante à de máquinas a jato de areia 

3/025 . . Instrumentos atuando como uma máquina a jato de 
areia, por ex., para limpeza, polimento ou corte dos 
dentes [5] 

3/03 . . Instrumentos operados por vibração 
3/04 . Suportes para manter as brocas em posição de uso 
3/06 . Discos para esmerilhar ou polir os dentes; Suportes para os 

mesmos 
3/08 . Instrumentos para obturar ou martelar dentes 
3/10 . Pinças para dentes ou similares 

3/12 . Serras para dentes 
3/14 . Boticões ou similares para extração de dentes 
3/16 . Boticões para remoção de coroas 

5/00 Obturação ou capeamento dos dentes 
5/02 . Instrumentos para tratamento cirúrgico de raízes ou nervos 

de dentes; Agulhas para nervos; Métodos ou instrumentos 
para o tratamento de raízes (substâncias para tratamento 
químico A 61 K 6/00) 

5/04 . Instrumentos para obturação de dentes naturais; Métodos 
ou instrumentos para tratamento dos canais de nervos de 
dentes (composição das obturações A 61 K 6/02) 

5/06 . Prensas ou misturadores de amálgamas 
5/08 . Coroas para dentes; Sua preparação; Fixação das coroas na 

boca (implantes dentários 8/00) 
5/09 . . Coroas compostas [5] 
5/10 . . Métodos ou dispositivos para preparação das  

coroas [5] 
5/11 . . Fixação das coroas aos dentes naturais [5] 
5/12 . Colchetes para dentes; Folhas dentais para proteção de 

dentes 
5/14 . Protetores para lábios ou boca 

7/00 Meios ortodônticos, isto é, obtenção da ou manutenção na, 
posição desejada dos dentes, por ex., por endireitamento , 
igualamento, regulagem, reparação, ou por correção das 
más oclusões 

7/02 . Ferramentas para manipulação ou trabalhar com um 
acessório ortodôntico [5] 

7/04 . . do tipo alicate [5] 
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7/06 . Meios para transmitir força extra-oral, isto é, meios usados 
externamente à boca e colocando um elemento dentro da 
boca sob tensão [5] 

7/08 . Retentores que se adaptam na forma da boca [5] 
7/10 . Dispositivos tendo meios para aplicar força dirigia para o 

exterior, por ex., separadores [5] 
7/12 . Suportes; Arames em arco; Combinação dos mesmos; Seus 

acessórios (7/10 tem prioridade) [5] 
7/14 . . Suportes (7/28 tem prioridade); Fixação dos suportes 

aos dentes [5] 
7/16 . . . especialmente adaptados para serem cimentados 

aos dentes [5] 
7/18 . . . especialmente adaptados para serem fixos aos 

dentes com uma tira; Tiras para esse fim [5] 
7/20 . . Arames em arco (7/28 tem prioridade) [5] 
7/22 . . . Meios para ajuste da tensão [5] 
7/24 . . . Guias para encerrar os arames em arco [5] 
7/26 . . . Uniões para arames em arco [5] 
7/28 . . Fixação do arame em arco ao suporte [5] 
7/30 . . . por meios elásticos (7/34 tem prioridade) [5] 
7/32 . . . usando arames de ligação [5] 
7/34 . . . usando pinos de travamento [5] 
7/36 . Dispositivos atuando entre os dentes superiores e  

inferiores [5] 

8/00 Meios destinados a serem fixos ao maxilar para consolidar 
dentes naturais ou para nele fixar próteses dentárias; 
Implantes dentários; Ferramentas para implantes (fixação 
de pivôs na boca 13/30) [2] 

8/02 . Meios para transfixação dos dentes naturais [4] 
 
Prótese dental; dentes artificiais  (uso de substâncias para a 
odontologia A 61 K 6/00) [3] 
 

9/00 Moldes de impressão; Métodos de impressão [3] 

11/00 Articuladores dentais, isto é, para simular o movimento 
das juntas têmpora-mandibulares; Formas ou moldes de 
articulação 

11/02 . caracterizados pela disposição, localização ou tipos dos 
meios de articulação [5] 

11/04 . . tencionados de modo elástico [5] 
11/06 . com guia de incisão [5] 
11/08 . com meios para segurar os moldes dentais ao  

articulador [5] 

13/00 Próteses dentárias; Métodos para fabricá-las (coroas para 
dentes 5/08, 5/10; Implantes dentários 8/00) [4] 

13/003 . Próteses sem bases, por ex. pontes dentárias (próteses de 
fixação na boca 13/225); Sua fabricação (dentes artificiais 
13/08) [6] 

13/007 . Próteses com bases, por ex., palatos ou placas; Sua 
fabricação [6] 

13/01 . Bases [4] 
13/02 . . confeccionado por métodos galvanoplásticos. 

Tratamento de superfícies; Esmaltagem; 
Aromatização; Assepsia [4] 

13/03 . . . de metal com uma camada de cerâmica [6] 
13/06 . . fabricado por puncionamento [4] 
13/07 . . Revestimentos ou coxins para os mesmos 

(caracterizados por meios para melhorar a sucção 
13/24) [6] 

13/08 . Dentes artificiais; Sua fabricação (fornos para dentes 
artificiais F 27 B) 

13/083 . . Dentes em porcelana ou em cerâmica [4] 
13/087 . . Dentes em resina artificial [4] 
13/09 . . Dentes feitos de muitas camadas [4] 
13/093 . . caracterizado por uma forma que melhora a retenção 

[4] 
13/097 . . caracterizado por relevos oclusivos [4] 
13/10 . Fixação de dentes artificiais a material de base artificial, 

por ex., a palatos ou dentaduras adjacentes (13/093 tem 
prioridade; fixação de próteses na boca 13/225) 

13/103 . . conectado a um material de base por membro de 
conexão adicional, por ex., puxador ou barra [6] 

13/105 . . . com o membro de conexão embutido em um 
material de base [6] 

13/107 . Próteses para uma restauração temporária; máscara 
vestibular [4] 

13/113 . Próteses modulares, por ex., portando fileiras de dentes 
pré-fabricadas [4] 

13/12 . Ferramentas para fixação de dentes artificiais; Suportes, 
grampos ou montagens para dentes artificiais 

13/14 . . Dispositivos de cura para próteses de plásticos 
13/15 . . para cura pela ação da luz [6] 
13/16 . . Cuvetas; Suportes para as mesmas 
13/18 . . Prensas para cuvetas 
13/20 . Métodos ou dispositivos para soldar, moldar, talhar ou 

fundir [4] 
13/225 . Fixação das próteses na boca (palatos 13/01) [4] 
13/23 . . usando folhas adesivas ou composições adesivas [4] 
13/235 . . Fixação magnética (implantes magnéticos 8/00) [4] 
13/24 . . Fixação por sucção [4] 
13/25 . . . incluindo válvula ou passagem de ar levando da 

área de sucção à cavidade lingual [6] 
13/26 (transferido para 13/003, abrangido por 13/225) 
13/263 . . . aparafusamento, cavilhação ou colagem de 

dentaduras aos dentes naturais [4] 
13/265 . . . Uniões corrediças ou com fixação rápida [4] 
13/267 . . . fixação por acolchetamento [4] 
13/269 (abrangido por 13/267) 
13/271 . . . armação elástica entre ou sobre os dentes 

naturais [4] 
13/273 . . Prendendo as próteses a dentes residuais usando travas 

giratórias ou deslizantes ou alavancas (13/265, 13/277 
tem prioridade) [4,6] 

13/275 . . . armação removível para utilização de barras ponte 
ou trilhos entre dentes residuais [4] 

13/277 . . . Ancoragem telescópica [4] 
13/28 . . Fixação elástica entre as dentaduras superior e  

inferior [4] 
13/30 . . Fixação de pivôs na boca; pinos de raiz [4] 
13/32 . . Quebrador de tensão [4] 
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13/34 . Fabricação ou trabalho de matrizes; por ex. moldes 
iniciais, dentaduras provisórias; cavilhas [4] 

13/36 . . Orientação ou posicionamento de dentes artificiais, por 
ex., determinação do local preciso ou da atitude para o 
mesmo [6] 

13/38 . Ferramentas não estabelecidas de outra maneira para uso 
com relação à próteses dentárias ou fabricação das mesmas 
(ferramentas de implante 8/00) [6] 

 
Dispositivos para limpar os dentes ou lavar a boca (escovas dentais 
não-acionadas A 46 B; preparações para limpeza dos dentes ou da 
boca A 61 K 7/16) [3,5] 

15/00 Dispositivos para limpeza entre os dentes 
15/02 . Palitos [4] 
15/04 . Fio dental; Recipientes para fio dental [4] 

17/00 Dispositivos para limpeza, polimento, lavagem ou secagem 
dos dentes, cavidades dos dentes ou próteses (instrumentos 
atuando como uma máquina a jato de areia 3/025; discos para 
polimento do dente ou suportes para os mesmos 3/06; 
dispositivos para limpeza entre os dentes 15/00); Sugadores 
de saliva; Acessórios dentais para receber a saliva [5] 

 
 
Nota 
 
 A limpeza da prótese usando as técnicas ultra-sônicas similares 

àquelas utilizadas para dentes naturais é classificada neste 
grupo. Outra limpeza ultra-sônica da prótese é classificada no 
grupo B 08 B 3/12 [5] 

 
 
17/02 . Dispositivos de lavagem ou sopro de ar, por ex., usando 

jatos de fluído (combinados com cuspideiras 17/14; 
combinados com dispositivos de limpeza ou polimento 
acionados a motor 17/16) [5] 

17/022 . . Insuflador de ar [5] 
17/024 . . com vazão de fluido constante [4] 
17/028 . . com vazão de fluido intermitente [4] 
17/032 . . utilizado da água da torneira sob pressão [4] 
17/06 . Sugadores de saliva; Seus acessórios [5] 
17/08 . . Bocais de aspiração [5] 

17/10 . . com apoios para a boca, protetores para a língua, 
abaixadores para a língua ou separadores da bochecha 
(dispositivos para abrir a boca per se A 61 B 1/24; 
dispositivos para abaixar a língua per se A 61 B  
13/00) [5] 

17/12 . . Dispositivos de controle, por ex., para sucção [5] 
17/14 . Cuspideira de uso dental, com ou sem meios de lavagem 

para os mesmos, por ex., pias dentais, escarradeiras, 
cuspideiras [5] 

17/16 . Dispositivos de limpeza ou polimento acionados à  
motor [5] 

17/18 . . Ferramentas  desincrustadoras  (17/20 tem prioridade) 
[5] 

17/20 . . usando ultra-som [5] 
17/22 . . com escovas, almofadas, copos ou similares (corpos de 

escova por ex., disposições das cerdas A 46 B) [5] 
17/24 . . . girando continuamente (17/40 tem prioridade) [5] 
17/26 . . . . acionadas por motor elétrico [5] 
17/28 . . . . . com meios de lavagem [5] 
17/30 . . . . acionadas por motor hidráulico, por ex., motor 

à água [5] 
17/32 . . . alternados ou oscilatórios [5] 
17/34 . . . . acionados por motor elétrico [5] 
17/36 . . . . . com meios de lavagem [5] 
17/38 . . . . acionados por motor hidráulico, por ex., motor 

à água [5] 
17/40 . . . orbitais, por ex., semelhantes ao movimento de 

porca [5] 
_________________________________________________________ 
 

19/00 Acessórios dentais (cadeiras de dentistas ou acessórios para as 
mesmas, prateleiras para trabalho, combinadas ou não com as 
cadeiras A 61 G 15/00) 

19/02 . Estojos protetores, por ex., caixas para instrumentos; 
Maletas 

19/04 . Instrumentos de medição especialmente adaptados à 
odontologia (diagnóstico por irradiação A 61 B 6/00) 

19/045 . . para registrar movimento da mandíbula, por ex., 
curvaturas da face [5] 

19/05 . . para determinar a oclusão [5] 
19/055 . . Dispositivos de paralelismo [5] 
19/06 . Instrumentos para tratamento terapêutico (terapia por 

irradiação A 61 N 5/00) 
19/08 . . combinados com instrumentos de anestesia (seringas 

hipodérmicas de uso dental A 61 M 5/00) 
19/10 . Suportes para dentes artificiais, para transporte ou para 

comparação de cor 
 

 

A 61 D  INSTRUMENTOS, APARELHOS, FERRAMENTAS OU MÉTODOS DE VETERINÁRIA 
 

Nota 

Esta subclasse abrange unicamente instrumentos, aparelhos, ferramentas ou métodos especialmente adaptados para uso em animais 
 
Índice da Subclasse 
 
CIRURGIA E TRATAMENTO DENTÁRIO........................1/00, 5/00 
TRATAMENTO DE ANIMAIS......................................... 7/00 a 13/00 
INSTRUMENTOS PARA PRENDER,  
PARA ABRIR A BOCA.......................................................3/00, 15/00 

 
DISPOSITIVOS PARA INDICAR 
DISTÚRBIOS DURANTE O PARTO.......................................... 17/00 
INSTRUMENTOS OU MÉTODOS PARA 
REPRODUÇÃO OU FERTILIZAÇÃO........................................ 19/00 
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1/00 Instrumentos cirúrgicos para uso em veterinária (aparelhos 
eletrocirúrgicos A 61 B 17/36) 

1/02 . Trocartes ou cânulas para tetas (cateteres para a ordenha A 
01 J 3/00); Aparelhos de vacinação 

1/04 . Dispositivos para aparar caudas ou orelhas 
1/06 . Aparelhos para castração 
1/08 . Instrumentos ou dispositivos para obstetrícia veterinária 

(dispositivos indicadores de anormalidades durante partos 
de animais 17/00) 

1/10 . Instrumentos para embriotomia 
1/12 . Instrumentos para remoção de corpos estranhos de 

gargantas, esôfagos ou estômagos de animais 
(instrumentos para remover corpos estranhos do corpo 
humano A 61B 17/50) 

1/14 . Dispositivos para retirar gases de estômagos de animais 
1/16 . Ímãs para o estômago (1/12 tem prioridade) 

3/00 Dispositivos para imobilizar ou prender animais durante a 
operação (acorrentar em matadouros A 22 B 1/00) 

5/00 Instrumentos para tratar de dentes de animais 

7/00 Dispositivos ou métodos para introduzir remédios sólidos, 
líquidos ou gasosos ou outros materiais nos corpos de 
animais ou sobre os mesmos (para reprodução ou fertilização 
19/00; seringas A 61 M)[5] 

7/04 . Dispositivos para anestesiar animais por meio de gases ou 
vapores; Dispositivos para inalações 

9/00 Ataduras, cataplasmas, compressas especialmente 
adaptadas para uso em veterinária (protetores para 
machinhos A 01 K 13/00) 

9/02 . Utensílios para prolapsos 

11/00 Dispositivos para banhar ou banhos curativos gasosos 
especialmente adaptados para uso em veterinária 

13/00 Suportes de termômetros especialmente adaptados para 
uso em veterinária 

15/00 Instrumentos para abrir a boca (dispositivos para evitar 
mordeduras em cochos A 01 K 13/00) 

17/00 Dispositivos para indicar anormalidades durante partos de 
animais 

19/00 Instrumentos ou métodos para reprodução ou  
fertilização [5] 

19/02 . para inseminação artificial [5] 
19/04 . para transplante de embrião [5] 
 

 

A 61 F FILTROS IMPLANTÁVEIS NOS VASOS SANGÜÍNEOS; PRÓTESES; APARELHOS ORTOPÉDICOS, DE 
ENFERMAGEM OU DISPOSITIVOS  ANTICONCEPCIONAIS; FOMENTAÇÃO; TRATAMENTO OU PROTEÇÃO DOS 
OLHOS OU OUVIDOS; ATADURAS, CURATIVOS OU ALMOFADAS ABSORVENTES; KITS PARA PRIMEIROS 
SOCORROS (prótese dentária A 61 C) [6] 

 
Índice da Subclasse 
 
FILTROS IMPLANTÁVEIS NOS VASOS 
SANGÜÍNEOS: PRÓTESE OU ACESSÓRIOS ...................2/00, 3/00 
DISPOSITIVOS OU APARELHOS OPERADOS  
POR INVÁLIDOS...........................................................................4/00 
ORTOPEDIA, ENFERMAGEM, DISPOSITIVOS  
ANTICONCEPCIONAIS.......................................................5/00, 6/00 

FOMENTAÇÃO, AQUECIMENTO OU  
RESFRIAMENTO........................................................................... 7/00 
TRATAMENTO OU PROTEÇÃO DOS OLHOS 
E OUVIDOS, SUBSTITUIÇÃO POR OUTROS 
SENTIDOS........................................................................... 9/00, 11/00 
ATADURAS, CURATIVOS OU ALMOFADAS 
ABSORVENTES; KITS PARA PRIMEIROS 
SOCORROS............................................................ 13/00, 15/00; 17/00 
 

 

Prótese ou acessórios (modelos anatômicos, material educacional 
G 09 B) 

2/00 Filtros implantáveis nos vasos sangüíneos; Próteses, isto é, 
substitutos artificiais ou substituições de partes do corpo; 
Mecanismos para conectá-los ao corpo (como artigos 
cosméticos, ver as subclasses pertinentes, por ex., perucas, 
peças de cabelo, A 41 G 3/00, 5/00, unhas artificiais A 45 D 
31/00; próteses dentárias A 61 C 13/00; materiais para próteses 
A 61 L 27/00; corações artificiais A 61 M 1/10; rins artificiais 
A 61 M 1/14) [4, 6] 

2/01 . Filtros implantáveis nos vasos sangüíneos [6] 
2/02 . Próteses implantáveis no interior do corpo [4] 
2/04 . . Partes ocas ou tubulares dos órgãos, por ex., bexigas, 

traquéias, brônquios, condutos da bílis (2/18, 2/20 tem 
prioridade) [4] 

2/06 . . . Vasos sangüíneos [4] 
2/08 . . Músculos; Tendões, Ligamentos [4] 

2/10 . . Implantes de pele ou cabelo [4] 
2/12 . . Prótese mamária [4] 
2/14 . . Partes dos olhos, por ex., lentes, implantes de córnea 

(lentes de contato removíveis G 02 C 7/04); olhos 
artificiais (sua manufatura a partir de material plástico 
orgânico B 29 C, B 29 D 11/02) [4] 

2/16 . . . Lentes intra-oculares [4] 
2/18 . . Partes internas do ouvido ou do nariz, por ex., 

tímpanos [4] 
2/20 . . Laringes; traquéias  combinadas  com laringes  ou  

para uso com as mesmas (traquéias, brônquios per se  
2/04) [4] 

2/24 . . Válvulas cardíacas [4] 
2/26 . . Implantes de pênis [4] 
2/28 . . Ossos (articulações 2/30) [4] 
2/30 . . Articulações [4] 
2/32 . . . para a bacia [4] 
2/34 . . . . Acetábulos [4] 
2/36 . . . . Cabeça femoral [4] 
2/38 . . . para os cotovelos ou joelhos [4] 
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2/40 . . . para os ombros [4] 
2/42 . . . para os pulsos ou tornozelos; para as mãos, por ex., 

dedos; para os pés, por ex., dedos [4] 
2/44 . . para a espinha dorsal, por ex., vértebras, discos 

espinhais [4] 
2/46 . . . Ferramentas especiais para implante de 

articulações artificiais (instrumentos cirúrgicos A 
61 B 17/00) [4] 

2/48 . . Meios de acionamento ou de controle, por ex., do 
exterior do corpo, controle do esfíncter [4] 

2/50 . Próteses não implantáveis no corpo [4] 
2/52 . . Prótese mamária (porta-seios A 41 C 3/00) [4] 
2/54 . . Braços ou mãos artificiais ou suas partes [4] 
2/56 . . . ajustáveis [4] 
2/58 . . . Cotovelos; Pulsos [4] 
2/60 . . Pernas ou pés artificiais ou suas partes [4] 
2/62 . . . ajustáveis, por ex., tíbias, coxas ou sistemas 

esqueléticos tubulares ajustáveis [4] 
2/64 . . . articulações do joelho [4] 
2/66 . . . Pés; Articulações dos tornozelos [4] 
2/68 . . Meios de acionamento ou de controle [4] 
2/70 . . . elétricos [4] 
2/72 . . . . Controles bioelétricos, por ex., mioelétricos [4] 
2/74 . . . hidráulicos [4] 
2/76 . . Meios para juntar, ajustar ou verificar próteses, por ex., 

para medir ou balancear [4] 
2/78 . . Meios para proteger as próteses ou fixá-las ao corpo, 

por ex., bandagens, couraças, tiras ou meias para 
membros amputados [4] 

2/80 . . . Encaixes, por ex., do tipo de sucção [4] 

3/00 Peças para alongamento de pernas naturais 

4/00 Processos ou dispositivos para habilitarem aos inválidos 
operarem um aparelho ou um dispositivo não fazendo 
parte do corpo (meios de acionamento ou controle para 
prót eses 2/48, 2/68) [4] 

 

5/00 Métodos ou aparelhos ortopédicos para tratamento não-
cirúrgico de ossos ou articulações (métodos cirúrgicos para 
tratamento de ossos ou articulações, dispositivos especialmente 
adaptados para os mesmos A 61 B 17/56); Aparelhos de 
enfermagem (ataduras, curativos ou almofadas absorventes 
13/00) [3,4,5] 

 
Nota 

 
Este grupo não abrange os métodos ou dispositivos 
quiropráticos que são cobertos pelo grupo A 61 H 1/00. [7] 

 
5/01 . Dispositivos ortopédicos, por ex., talas, moldes ou suportes 
5/02 . . Coletes ortopédicos (apoios para braço como 

acessórios de escrita B 43 L 15/00) 
5/03 . . Coletes ou ataduras para suporte do abdome, dos seios 

ou do tórax, com ou sem almofadas (porta-seios A 41 
C 3/00) 

5/04 . . Dispositivos para esticar ou reduzir membros 
fraturados; Dispositivos para relaxamento; Talas [4] 

5/042 . . . para extensão ou estiramento.[6] 
5/045 . . . . Equipamentos para camas, mesas de 

tratamento, estruturas do chão ou similar [6] 
5/048 . . . . Talas de tração [6] 
5/05 . . . para imobilização( 5/042 tem prioridade) [6] 
5/052 . . . . especialmente adaptado para facilitar a 

caminhada, por ex., suportes ambulatoriais [6] 
5/055 . . . . Colares cervicais [6] 
5/058 . . . . Talas (15/052 tem prioridade) [6] 
5/08 . . Dispositivos para corrigir deformidades do nariz 
5/10 . . Dispositivos para corrigir deformidades dos dedos 
5/11 . . Dispositivos para corrigir deformidades das unhas 
5/14 . . Peças medicinais especiais inseridas nos sapatos para 

corrigir pés chatos, pés tortos ou similares (suportes 
comuns de arcadas A 43 B 7/14) 

5/24 . . Fundas 
5/26 . . . com molas de cintura 
5/28 . . . Suportes para fundas 
5/30 . . Almofadas de compressão (almofadas para cabos, 

anéis para cabos, 13/06) 
5/32 . . . Almofadas de compressão ajustáveis 
5/34 . . . Almofadas de compressão cheias de ar ou líquido 

(válvulas especialmente adaptadas para usos 
médicos A 61 M 39/00; ligação de válvulas a peças 
infláveis em geral B 29 C 29/00) 

5/37 . Dispositivos para comprimir o corpo ou partes do corpo; 
Camisas compressoras 

5/40 . Suspensórios 
5/41 . Dispositivos para proporcionar a ereção do pênis 

(implantes para o pênis 2/26; massagem dos órgãos 
genitais A 61 H 19/00) [4] 

5/44 . Dispositivos usados pelo paciente para recolher a  urina ou 
as fezes, catamenial ou outra evacuação (almofadas 
absorventes, por ex., toalhas sanitárias, 13/15; acessórios 
de drenagem para feridas A 61 M 27/00); Dispositivos de 
colostomia (materiais para esse fim A 61 L 25/00) 

5/441 . . com meios desodorizantes, por ex., filtros [4] 
5/442 . . com peças ou meios de irrigação (irrigadores A 61 M 

7/00) [4] 
5/443 . . tendo vedações do tipo hidrocolóide, por ex., géis, 

amidos, gomas "karaya" [4] 
5/445 . . Dispositivos de colostomia (5/441, 5/442, 5/443 têm 

prioridade) [4] 
5/447 . . . características de bolas anticolapso [4] 
5/448 . . . Meios para atar a bolsa ao anel de vedação [4] 
5/449 . . . Meios para segurar ao corpo, por ex., cintos, 

vestuários [4] 
5/451 . . Receptáculos genitais (5/441, 5/442, 5/443 têm 

prioridade) [4] 
5/452 . . . com compartimento receptor fecal separado [4] 
5/453 . . . para coletar urina ou outra evacuação do membro 

masculino (6/04 tem prioridade) [4] 
5/455 . . . para coletar urina ou evacuação do membro 

feminino [4] 
5/457 . . . Meios para segurar ao corpo, por ex., cintos, tiras 

ou arreios [4] 
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5/458 . . . . de tipo aderente ou inflável (ligação de 
válvulas a corpos elásticos infláveis B 60 C 
29/00) [4] 

5/48 . Dispositivos para evitar a micção ou poluição na cama 
5/50 . Dispositivos para evitar a sucção dos dedos 
5/56 . Dispositivos para evitar o ronco 
5/58 . Dispositivos para corrigir a gagueira ou o tartamudeio 

6/00 Dispositivos  anticoncepcionais;  Pessários;  Aplicadores 
para os mesmos (aspectos químicos de anticoncepcionais A 
61 K) [5] 

6/02 . para uso masculino (6/20 tem prioridade) [5] 
6/04 . . Camisinhas, envoltórios ou similares [5] 
6/06 . para uso feminino (6/20 tem prioridade) [5] 
6/08 . . Pessários, isto é, dispositivos usados no interior da 

vagina para apoiar o útero, corrigir um mau 
posicionamento ou evitar a concepção [5] 

6/10 . . . Diafragmas [5] 
6/12 . . . Introdutores ou removedores [5] 
6/14 . . do tipo intra-uterino [5] 
6/18 . . . Introdutores ou removedores [5] 
6/20 . Oclusores dos vasos deferentes; Fechadores das trompas 

uterinas [5] 
6/22 . . implantáveis em tubos [5] 
6/24 . . . caracterizados pelos meios da válvula [5] 

7/00 Aparelhos para aquecimento ou resfriamento para 
tratamento médico ou terapêutico do corpo humano (meios 
de aquecimento ou resfriamento ligados aos estrados ou 
colchões A 47 C 21/00; hipertermia usando campos elétricos 
ou magnéticos A 61 N; elementos de aquecimento elétrico H 
05 B) [5] 

7/02 . Compressas ou emplastros para efetuar aquecimento ou 
resfriamento [3] 

7/03 . . termóforo, isto é, de auto-aquecimento [3] 
7/08 . Almofadas, tachos ou sacos de aquecimento (7/02 tem 

prioridade); Garrafas de água quente [3] 
7/10 . Sacos refrigerantes, por ex., sacos de gelo 
7/12 . Dispositivos para aquecer ou resfriar cavidades internas do 

corpo 
 
Tratamento ou proteção dos olhos ou ouvidos; Substituição por 
outros sentidos 

9/00 Métodos ou dispositivos para tratamento dos olhos; 
Dispositivos para colocação de lentes de contato; 
Dispositivos para correção de estrabismo; Aparelhos para 
guiar cegos; Dispositivos para proteção dos olhos, 
carregados no corpo ou na mão (bonés com meios protetores 
para os olhos A 42 B 1/06; visores para capacetes A 42 B 3/22; 
aparelhos para auxiliar inválidos a se locomoverem A 61 H 
3/00; banhos oculares A 61 H 35/02; óculos solares ou óculos 
protetores com as mesmas características dos óculos comuns G 
02 C) 

9/007 . Métodos ou dispositivos para cirurgia dos olhos [6] 
9/013 . . para compensação da refração ocular [6] 
9/008 . . usando laser [7] 
9/009 . . . Dispositivos auxiliares para fazer contato com o 

globo ocular e acoplar a luz do laser [7]  

9/01 . . . Tratamento da córnea [7] 
9/011 . . . invasivo [7] 
9/013 . . para compensação da refração ocular (9/008 tem 

prioridade) [6,7] 
9/02 . Óculos de proteção 
9/04 . Máscaras para os olhos 
9/06 . . Máscaras, chapas ou capacetes para proteção de 

soldadores (dispositivos de segurança para soldagem em 
geral F 16 P 1/00) 

9/08 . Dispositivos ou métodos permitindo aos pacientes 
substit uírem a percepção visual direta por outra espécie de 
percepção 

11/00 Métodos ou dispositivos para tratamento dos ouvidos, por 
ex., cirúrgicos; Dispositivos para proteção dos ouvidos, 
carregados no corpo ou na mão 

11/04 . Dispositivos ou métodos permitindo aos pacientes 
substit uírem a percepção auditiva direta por outra espécie 
de percepção 

11/06 . Dispositivos protetores para as orelhas [5] 
11/08 . . internos, por ex., plugues de ouvidos [5] 
11/10 . . . infláveis ou expansíveis [5] 
11/12 . . . Meios para montagem externa [5] 
11/14 . . externos, por ex., capas de orelha (chapéus, por ex., 

bonés ou capacetes, com meios protetores para as 
orelhas A 42 B 1/06, 3/16) [5] 

 
Ataduras; Curativos; Estojos de primeiros socorros 

13/00 Ataduras ou curativos (suspensórios 5/40; curativos 
radioativos A 61 M 36/14); Almofadas absorventes (aspectos 
químicos ou uso de materiais para ataduras, curativos ou 
almofadas absorventes A 61 L 15/00) 

 
Nota 

 
Neste grupo é aconselhável acrescentar os códigos de 
indexação dos grupos 101:00 a 105:00. Os códigos de 
indexação devem ser não-ligados. [7] 

 
13/02 . Emplastros ou curativos adesivos (13/06 a 13/15 têm 

prioridade; adesivos ou cimentos A 61 L 25/00) [4, 5] 
13/04 . Ataduras de gesso de presa; Outras ataduras de 

consolidação (13/06 a 13/15 têm prioridade; talas 
ortopédicas feitas de ataduras de consolidação 5/01) 

13/06 . especialmente adaptadas a pés ou pernas; Almofadas para 
calos; Anéis para calos 

13/08 . . Meias elásticas; para compressão de aneurismas 
13/10 . especialmente adaptadas a dedos, mãos ou braços; 

Dedeiras; Protetores de unhas 
13/12 . especialmente adaptadas à cabeça ou pescoço 
13/14 . especialmente adaptadas à caixa torácica ou ao abdome 

(coletes ou ataduras para suporte do tórax ou do abdome 
5/03) 

13/15 . Almofadas absorventes, por ex., Toalhas sanitárias, 
enchimentos ou tampões para aplicação externa ou interna 
ao corpo (receptáculos não-absorventes para recolher 
catamenial 5/44); Meios para fixa-los ou suporta-los; 
Aplicadores de tampões [5] 

13/20 . Tampões,  por ex.,  tampões  catameniais;   Seus acessórios 
[5] 
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13/22 . . Tampões feitos de material enrolado [5] 
13/24 . . . Tampões do tipo em forma de copo [5] 
13/26 . . . Meios para introduzir os tampões [5] 
13/28 . . . . com meios lubrificantes [5] 
13/30 . . . . A porção terminal dos meios introdutores 

sendo deformada, expandida, ou rompida 
para permitir a passagem do introdutor 
através dos mesmos [5] 

13/32 . . . . com. ejetor deslizável, por ex., pistonete ou 
ariste, dentro dos meios tubulares  
introdutores [5] 

13/34 . . . Meios para retirar os tampões [5] 
13/36 . . Enchimentos cirúrgicos, por ex., para absorvência 

ou guarnecer as cavidades do corpo durante a 
cirurgia (13/38, 13/40 têm prioridade) [5] 

13/38 . . Enchimentos tendo uma alça do tipo bastão (13/40 
tem prioridade) 

13/40 . . tendo meios integrantes com os mesmos para 
abastecer o fluido para o material absorvente, por 
ex., contido num reservatório passível de romper-se 
[5] 

13/42 . . com indicador ou alarme de umidade [5] 
13/44 . . com material rádio-opaco ou meio de sinalização 

para material residual [5] 
13/45 . . caracterizado pela forma (tampões do tipo de 

formato de taça 13/24) [7] 
 
Nota 

Nos grupos 13/45 a 13/496, com exceção dos grupos 
13/471 e 13/472, é aconselhável acrescentar os códigos de 
indexação dos grupos 111:00 e 113:00. Os códigos de 
indexação devem ser não-ligados. [7] 

 
13/46 (transferido para 13/45 a 13/53) 
13/47 . . . Toalhas sanitárias, tampões ou fraldas de 

incontinência urinária (13/49 tem  
prioridade) [7] 

13/471 . . . . especialmente adaptadas para uso 
masculino (13/474, 13/475 têm  
prioridade) [7] 

13/472 . . . . especialmente adaptadas para uso feminino 
(13/474, 13/475 têm prioridade) [7] 

13/474 . . . . ajustáveis [7] 
13/475 . . . . caracterizadas por meios de prevenção de 

vazamentos pelas bordas [7] 
13/476 . . . . caracterizadas por envolver a região da 

forquilha das roupas de baixo, por ex., com 
abas [7] 

13/48 (transferido para 13/45 a 13/53) 
13/49 . . . especialmente adaptadas para serem usadas em 

volta da cintura, por ex., fraldas ou elementos 
similares [7]  

13/491 . . . . especialmente adaptadas para modelos de 
descarga de urina de sexos diferentes [7] 

13/493 . . . . ajustáveis [7] 
13/494 . . . . caracterizadas por meios de prevenção de 

vazamento pelas bordas [7] 
13/495 . . . . com cavidade fecal [7] 
13/496 . . . . na forma de ceroulas ou cuecas [7]  
13/50 (transferido para 13/45 a 13/53) 
13/505 . . com partes separadas, por ex., combinação de 

partes descartáveis e reutilizáveis (13/20 tem 
prioridade; meios de suporte ou de fixação  
13/56) [7] 

13/51 . . caracterizadas pelas camadas externas das partes 
almofadadas (13/20 tem prioridade) [7] 

13/511 . . . Folha superior, isto é, a cobertura ou camada 
permeável que faz contato com a pele [7] 

13/512 . . . . caracterizada por suas aberturas, por ex., 
perfurações [7] 

13/513 . . . . tendo áreas de diferente permeabilidade [7]  
13/514 . . . Folha de fundo, isto é, a cobertura ou camada 

impermeável mais distante da pele [7] 
13/515 . . . caracterizada pela interconexão da folha 

superior e da folha de fundo [7] 
13/52 (transferido para 13/45 a 13/53) 
13/53 . . caracterizada pelo meio de absorção (13/20 tem 

prioridade) [7] 
13/531 . . . tendo uma composição homogênea em toda 

espessura da parte almofadada (13/358, 13/359 
têm prioridade) [7] 

13/532 . . . . não-homogênea na superfície da parte 
almofadada [7] 

13/533 . . . . . tendo áreas descontínuas de 
compressão [7] 

13/534 . . . tendo uma composição não-homogênea em toda 
a espessura da parte almofadada (13/538, 
13/539, têm prioridade; núcleos homogêneos 
com revestimento em tecido 13/531) [7]  

13/535 . . . . não-homogênea na superfície da parte 
almofadada, por ex., camadas de núcleo 
absorvente sendo de diferentes tamanhos 
(13/537 tem prioridade) [7]  

13/536 . . . . . tendo áreas descontínuas de 
compressão [7] 

13/537 . . . . caracterizada por uma camada que facilita 
ou inibe o fluxo em uma direção ou 
superfície, por ex., uma camada torcida [7] 

13/538 . . . caracterizada pela orientação ou 
entrelaçamentos específicos de fibra [7]  

13/539 . . . caracterizada pela conexão das camadas 
absorventes entre si ou com as camadas 
externas [7] 

13/54 (transferido para 13/45 a 13/53) 
13/551 . . Pacotes ou disposições de embalagens para partes 

almofadadas usadas, por ex., para descarte [7] 
13/56 . . Meios de suporte ou fixação [5] 
13/58 . . . Elementos do fecho de aba adesiva (13/66 tem 

prioridade) [5] 
13/60 . . . . com meios de liberação associados com os 

fechos de aba [5] 
13/62 . . . Elementos do fecho de tiras de tecido, por ex., 

gancho e ilhós (13/66 tem prioridade) [5] 
13/64 . . . Alças, correias, tirantes ou tiras sem fim (13/66 

tem prioridade) [5] 
13/66 . . . Roupas, suportes ou prendedores não 

integrantes com as almofadas absorventes [5] 
13/68 . . . . do tipo que guarnece o abdome [5] 
13/70 . . . . . com porção bifurcada passível de 

abertura ou remoção [5] 
13/72 . . . . . com tira sem fim envolvendo a cintura, 

por ex., do tipo calcinha [5] 
13/74 . . . . tendo meios para reter as almofadas 

absorventes [5] 
13/76 . . . . . transversal à largura das almofadas ou 

dos elementos de fecho, por ex., alças, 
bordas terminais ou pregas [5] 

13/78 . . . . . . Elementos de botões ou colchetes de 
pressão [5] 
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13/80 . . . . ajustáveis com relação à área de bifurcação 
do corpo [5] 

13/82 . . . . com meios de ligação com o corpo [5] 
13/84 . . Acessórios não previstos em outro local para partes 

almofadadas absorventes  [7] 

15/00 Acessórios para curativos de ferimentos; Recipientes 
distribuidores de curativos ou ataduras 

15/02 . Dispositivos para cortar ataduras de quaisquer espécies, 
por ex., tesouras, serras para cortar moldes de gesso 

17/00 Estojos de primeiros socorros 
 

Esquema de indexação associado ao grupo 13/00, relativo às 
propriedades das almofadas absorventes. Os códigos de indexação 
devem ser não-ligados [7] 

 

Nota 

Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece as 
regras relativas à aplicação e apresentação dos diferentes 
tipos de códigos de indexação. [7] 

101:00 Solúvel ou desintegrável em líquido [7] 

103:00 Compostável ou biodegradável [7] 

105:00 Reutilizável [7] 

 

Esquema de indexação associado aos grupos 13/45 a 13/496, com 
exceção dos grupos 13/471 e 13/472, relativos à adaptação do 
sexo do usuário. Os códigos de indexação devem ser  
não-ligados. [7]  

 

Nota 

Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece as regras 
relativas à aplicação e apresentação dos diferentes tipos de 
códigos de indexação. [7] 

 

111:00  Adaptação especial para uso masculino [7]  

113:00 Adaptação especial para uso feminino [7] 
 

 

A 61 G TRANSPORTE OU ACOMODAÇÃO DE PACIENTES; MESAS OU CADEIRAS CIRÚRGICAS; CADEIRAS DE 
DENTISTA; DISPOSITIVOS PARA SEPULTAMENTO (cadeiras ou camas em geral A 47 C; dispositivos para auxiliar a marcha A 
61 H 3/00) 

 
Índice da Subclasse 
 
MEIOS PARA DESLOCAR PACIENTES OU 
INVÁLIDOS......................................................................... 1/00 a 7/00 
CAMAS; SALAS DE TRATAMENTO; 
APARELHAMENTO DE ENFERMAGEM 
PARA PACIENTES .........................................7/00; 10/00; 9/00, 12/00 

INCUBADORAS PARA RECÉM -
NASCIDOS OU INCUBADORAS 
ESPECIAIS PARA PREMATUROS............................................ 11/00 
INSTRUMENTOS PARA SALAS DE 
OPERAÇÕES OU GABINETES DENTÁRIOS............... 13/00, 15/00 
DISPOSITIVOS PARA SEPULTAMENTOS................... 17/00, 21/00 

 

Serviços de ambulância 

1/00 Padiolas 
1/003 . com facilidades para apanhar o paciente ou inválido, por 

ex., do tipo liberável ou usando correias sem-fim 
(dispositivos para o levantamento de inválidos 7/10) [5] 

1/007 . sobre esquis ou trenós (veículos sobre esquis A 63 
C 5/00) [5] 

1/01 . Placas especialmente adaptadas para utilização como ou 
com padiolas (dispositivos para comprimir usados em 
enfermagem A 61 F 5/37) [5] 

1/013 . flexíveis ou retrátil (1/017 tem prioridade) [5] 
1/017 . conversíveis em cadeiras [5] 
1/02 . com rodas 
1/04 . Peças, detalhes ou acessórios, por ex., descansos para 

cabeça, pés ou similares especialmente adaptados para 
padiolas [5] 

1/044 . . Correias, tiras ou cintos [5] 
1/048 . . Alças [5] 
1/052 . . Travessões, barras, pernas [5] 
1/056 . . . Pernas giratórias [5] 
1/06 . Suportes para padiolas, por ex., para serem colocadas 

dentro ou sobre veículos 

3/00 Características de ambulância em veículos, Veículos com 
provisões especiais para inválidos, por ex., para facilitar o 
acesso às ou para carregar cadeiras de roda [5] 

3/02 . Carregamento ou descarregamento dos transportes de 
inválidos; Facilitando o acesso ou a saída dos inválidos dos 
veículos [5] 

3/04 . . Transferência de inválidos sentados por meio da 
rotação em torno de um eixo vertical [5] 

3/06 . . Transferência usando rampas, elevadores ou similares 
(3/00 tem prioridade) [5] 

3/08 . Acomodação ou amarração de cadeiras de roda [5] 

5/00 Cadeiras ou carrinhos de rodas múltiplas especialmente 
adaptadas para inválidos (cadeiras com facilidades sanitárias 
A 47 K 11/04; características dos sistemas de tração ou de 
propulsão B 60 K) 

 
Nota 

 
 As cadeiras para inválidos tendo assentos removíveis 

especialmente adaptadas para serem transferidas com o 
inválido para um veículo e apoiar o inválido durante o trajeto 
são classificadas no grupo 3/00 [5] 
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5/02 . Impulsionados pelo paciente 
5/04 . acionadas a motor (5/06 tem prioridade; descansos 

operados por motor 5/12) [5] 
5/06 . com facilidades para vencer obstáculos, por ex., para subir 

escadas [5] 
5/08 . dobráveis [5] 
5/10 . Peças, detalhes ou acessórios [5] 
5/12 . . Descansos especialmente adaptados para esse fim, por 

ex., para cabeça ou pés [5] 
5/14 . . Complementos para levantar ou sentar [5] 

 

Camas ou acessórios para inválidos; Salas de tratamento para 
práticas médicas; Acomodações para enfermagem 

7/00 Camas com disposições para carregar um enfermo ou 
inválido; Dispositivos para levantamento de pacientes (A 
61 F 5/045 tem prioridade; padiolas com dispositivos para 
levantamento de pacientes ou inválidos 1/ 003) [5,6] 

7/002 . . com estrutura de colchão ajustável [5] 
7/005 . . basculável em torno de um eixo horizontal transversal, 

por ex., para a posição “Trendelenburg” [5] 
7/008 . . inclinada em torno de um eixo longitudinal, por ex., 

para girar o paciente [5] 
7/012 . . elevando ou abaixando toda a estrutura do colchão 

(7/005, 7/008, tem prioridade) [5] 
7/015 . . dividida em diferentes seções ajustáveis, por ex., para a 

posição “Gatch” [5] 
7/018 . . Mecanismos de acionamento ou controle (7/005 a 

7/015 têm prioridade) [5] 
7/02 . com facilidades sanitárias ou especialmente adaptadas para 

utilização em sanitários [5] 
7/043 . Leitos para provocar ou observar o sono [5] 
7/047 . Leitos para finalidades sanitárias especiais (7/02 tem 

prioridade) [5] 
7/05 . Peças, detalhes ou acessórios para leitos (dispositivos para 

evitar quedas A 47 C 21/08, A 47 D 7/00) [5] 
7/053 . . Acessórios auxiliares para subir ou descer dos leitos, 

por ex., escadas ou cadeiras [5] 
7/057 . . Disposições para evitar dores no leito ou para apoiar 

pacientes com queimaduras, por ex., colchões 
especialmente adaptados para esse fim [5] 

7/065 . . Descansos especialmente adaptados para esse fim [5] 
7/07 . . . para a cabeça ou tronco [5] 
7/075 . . . para os membros [5] 
7/08 . Aparelhos de transporte para camas de inválidos 
7/10 . Dispositivos para o levantamento de inválidos, por ex., 

adaptações especiais de aparelhos de suspensão para esse 
fim 

7/12 . . para suspender o inválido por sob os braços (7/14 tem 
prioridade) [5] 

7/14 . . para facilitar tanto o levantamento ou o movimento 
lateral do inválido [5] 

7/16 . . para transformar uma superfície deitada em cadeira 
(cadeiras-cama A 47 C 17/04) [5] 

 

9/00 Comadres, urinóis ou outros dispositivos sanitários para 
pessoas acamadas; Dispositivos para limpeza dos mesmos, 
por ex., combinados com mictório (urinóis usados pelo 
próprio p aciente A 61 F 5/44) 

9/02 . Dispositivos para limpeza [5] 
 

10/00 Salas de tratamento para práticas médicas (incubadoras 
para recém-nascidos, incubadoras especiais para prematuros 
11/00; dispositivos para banhos de gás com ozônio, hidrogênio 
ou similares A 61 H 33/14; reservatórios ou cabinas portáteis 
para proteção respiratória em geral A 62 B 31/00) [4] 

10/02 . com clima artificial; com meios para manter a pressão 
desejada, por ex., local livre de germes (salas de 
laboratórios livres de poeira B 01 L 1/04; dispositivos de 
descompressão B 63 C 11/32; disposições ou adaptações 
em aeronaves B 64 D 13/00; condicionamento do ar em 
geral F 24 F) [4] 

10/04 . Tenda de oxigênio [4] 

11/00 Incubadoras para recém-nascidos; Incubadoras especiais 
para prematuros 

12/00 Equipamento para enfermagem, por ex., em hospitais, não 
incluído em qualquer grupo precedente desta subclasse, 
por ex., carrinhos para transporte de medicamentos ou 
alimentos (mesas de servir ou de chá, carrinhos ou mesas 
rolantes A 47 B 31/00); Listas de prescrições 

 

Mesas ou cadeiras cirúrgicas; Cadeiras de dentista 

13/00 Mesas cirúrgicas; Acessórios para as mesmas 
(ajustabilidade de mesas em geral A 47 B 9/00; iluminação de 
mesas cirúrgicas F 21) 

13/02 . Mesas cirúrgicas ajustáveis; Seus controles [5] 
13/04 . . basculável  ao redor do eixo transversal ou  

longitudinal [5] 
13/06 . . elevando ou abaixando toda a superfície da mesa 

(13/04 tem prioridade) [5] 
13/08 . . a mesa sendo dividida em diferentes seções 

ajustáveis [5] 
13/10 . Partes, detalhes ou acessórios (lençóis cirúrgicos A 61 B 

19/08) [5]  
13/12 . . Descansos especialmente adaptados para esse fim; 

Disposições das superfícies para apoiar o paciente [5] 

15/00 Cadeiras cirúrgicas; Cadeiras de dentista (cadeiras de 
barbeiro A 47 C 1/04); Acessórios especialmente adaptados 
para esse fim, por ex., cavaletes para instrumentos [5]  

15/02 . Cadeiras com meios para ajustar a posição do paciente; 
Controle para esse fim [5] 

15/04 . . para inclinar o paciente [5] 
15/06 . . para levantar ou abaixar o paciente (15/04 tem 

prioridade) [5] 
15/08 . . associadas com assentos para o cirurgião ou o dentista 

[5] 
15/10 . Peças, detalhes ou acessórios (15/14 tem prioridade; 

instrumentos dentais A 61 C) [5] 
15/12 . . Descansos especialmente adaptados para esse fim, por 

ex., para a cabeça ou os pés [5] 
15/14 . Cavaletes para instrumentos dentais; Seus acessórios [5] 
15/16 . . Meios para armazenar, segurar ou transportar as peças 

do dentista ou similares [5] 
15/18 . . . incluindo retratores para armazenar a mangueira 

flexível [5] 
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Dispositivos para sepultamentos  (embalsamar cadáveres A 01 N 
1/00) 

17/00 Ataúdes; Envoltórios; Urnas 
17/007 . caracterizados pelo material de construção utilizado, 

por ex., material biodegradável; Utilização de vários 
materiais [5] 

17/013 . Ataúdes dobráveis [5] 
17/02 . Fechos para ataúdes; Formações dos mesmos  

17/04 . Guarnições para ataúdes 
17/06 . Sacos para cadáveres; Envoltórios para cadáveres [5] 
17/08 . Urnas (columbários E 04 H 13/00) 

19/00 Dispositivos para içar ou baixar ataúdes 

21/00 Aspectos funerais de carros fúnebres ou veículos 
similares [5] 

 

A 61 H APARELHOS DE FISIOTERAPIA, por ex., DISPOSITIVOS PARA LOCALIZAR OU ESTIMULAR OS PONTOS DE 
REFLEXIBILIDADE DO CORPO, RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL; MASSAGENS, DISPOSITIVOS DE BANHO PARA USOS 
ESPECIAIS TERAPÊUTICOS OU DE HIGIENE OU PARTES ESPECÍFICAS  DO CORPO (processos ou dispositivos para 
habilitarem aos inválidos operarem um aparelho ou um dispositivo não fazendo parte do corpo A 61 F 4/00; eletroterapia, 
magnetoterapia, actinoterapia A 61 N) 
 

Nota 

Nesta subclasse, a seguinte expressão é empregada com o significado indicado: 
– "fisioterapia" abrange o tratamento das doenças ou das incapacidades por meios, por ex., mecânicos, em contraste com o tratamento 

por produtos farmacêuticos ou à cirurgia. Inclui, assim, a título de exemplo, as massagens, os banhos turbilhonantes e os 
disposit ivos para exercitar um membro passivo do corpo. 

 
Índice da Subclasse 
 
APARELHOS PARA AJUDAR OS INVÁLIDOS A SE 
LOCOMOVEREM ..........................................................................3/00 
APARELHOS PARA EXERCÍCIOS PASSIVOS, PARA 
EXERCÍCIOS DOS OLHOS..................................................1/00, 5/00 
MASSAGENS 

Técnicas de massagem ......................7/00, 9/00, 15/00, 23/00 
Cintos, faixas ou pentes para 
 massagem ......................................................................11/00 

Massagem de determinadas partes do 
corpo e dispositivos para esse fim............ 13/00, 19/00, 21/00 
Acessórios para massagem............................................. 37/00 

RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL....................................................... 31/00 
BANHOS OU LAVAGENS MEDICINAIS........... 33/00, 35/00, 36/00 
DISPOSITIVOS PARA LOCALIZAR OU 
ESTIMULAR PONTOS DE 
REFLEXIBILIDADE DO CORPO............................................... 39/00 

 

1/00 Aparelhos para exercícios passivos (5/00 tem prioridade); 
Aparelhos vibratórios; Dispositivos para quiroprática, por 
ex. dispositivos para impacto do corpo, dispositivos 
externos para ligeira extensão ou alinhamento de ossos 
quebrados (massagem de percussão ou vibração 23/00) [2] 

 
Nota 

 
Este grupo não abrange métodos ou dispositivos ortopédicos, 
os quais são cobertos pelo grupo A 61 F 5/00 [7] 
 

1/02 . Aparelhos extensores ou de curvamento, para exercícios 

3/00 Aparelhos para ajudar os inválidos a se locomoverem 
(aparelhos para ajudar bebês a andar A 47 D 13/04; aparelhos 
de exercício para os pés ou dedos dos pés A 63 B 23/10) 

3/02 . Muletas 
3/04 . Acessórios de rodas para ajudar inválidos a andarem 
3/06 . Acessórios de marcha para cegos (bengalas A 45 B; 

substituição da percepção visual direta por outro tipo de 
percepção A 61 F 9/08) 

5/00 Aparelhos para exercícios dos olhos 

Massagem (do coração 31/00; acessórios para massagem 37/00; 
dispositivos de massagem eletromédica aplicando corrente elétrica por 
contato A 61 N 1/18) 

7/00 Dispositivos de massagens por amassamento-sucção; 
Dispositivos para massagem da pele por fricção ou 
escovamento, não incluídos em outro local (escovas em 
geral A 46; esponjas para banho, escovas, luvas ou outros 
artigos similares para limpeza ou fricção não especialmente 
adaptados à massagem A 47 K 7/02; dispositivos de sucção 
para enfermagem A 61 M 1/06, 1/08) 

9/00 Massagens pneumáticas ou hidráulicas 

11/00 Cintos, faixas ou pentes para massagens 
11/02 . Dispositivos de massagem com faixas oscilando em 

sentido longitudinal 

13/00 Massagem de gengiva 

15/00 Massagem por meio de roletes, esferas, por ex., infláveis, 
correntes ou correntes de roletes 

15/02 . adaptada para tratamento simultâneo com luz, calor ou 
com medicamentos 

19/00 Massagem dos órgãos genitais 

21/00 Dispositivos de massagem para cavidades do corpo 
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23/00 Massagem por percussão ou vibração, por ex., por meio de 
vibração supersônica; Massagem por vibração-sucção; 
massagem com diafragmas móveis 

23/02 . com acionamento elétrico ou magnético [2] 
23/04 . com acionamento hidráulico ou pneumático 
23/06 . Percussão manual 
 

31/00 Respiração artificial ou estimulação cardíaca (respiração 
artificial por tratamento com gás ou ar, por ex., respiração 
boca-a-boca, A 61 M 16/00; aplicação de correntes elétricas 
por contato de eletrodos para estimulação, por ex., marca-
passos para o coração, A 61 N 1/36) 

31/02 . Pulmões de aço, combinados ou não com meios de 
aspiração de gás 

33/00 Dispositivos de banho para usos especiais terapêuticos ou 
de higiene (35/00 tem prioridade; para lavagens dos intestinos 
A 61 M 9/00; banhos elétricos ou magnéticos, com aplicação 
de fluidos ionizados A 61 N 1/44) [6] 

33/02 . Dispositivos para banhos para uso com líquidos contendo 
gases ou líquidos, em que o gás é conduzido ou gerado, 
por ex., banhos de bióxido de carbono 

33/04 . Aparelhos para banhos de areia, lama ou espuma; 
Aparelhos para banhos metálicos, por exemplo, usando 
soluções salinas com metais [6] 

33/06 . Banhos de ar quente ou ar frio artificial; Banhos ou duchas 
de vapor ou gás, por ex., banhos de sauna ou finlandeses 
(câmaras pneumáticas A 61 G 10/00) 

33/08 . . Duchas de ar para fins higiênicos (secadores de cabelo 
A 45 D 20/00; dispositivos para secar o corpo A 47 K 
10/48; elementos de aquecimento elétrico H 05 B) 

33/10 . . Dispositivos em banheiras para banhos de vapor 

33/12 . . Banhos de vapor para o rosto 
33/14 . Dispositivos para banhos de gás com ozônio; hidrogênio, 

ou similares (produção de ozônio ou de hidrogênio C 01 B, 
C 25 B 1/02) 

35/00 Banhos para partes específicas do corpo, por ex., duchas 
para os seios (bidês sem chuveiro A 47 K 3/22; dispositivos 
para limpeza das nádegas A 47 K 7/08; para lavagens dos 
intestinos A 61 M 9/00) [6] 

35/02 . para os olhos.[6] 
35/04 . para o nariz.[6] 

36/00 Vestimentas para provocar a transpiração 

37/00 Acessórios para massagem [6] 

39/00 Dispositivos de fisioterapia para localizar ou estimular 
pontos específicos de reflexibilidade do corpo, por ex., 
acupuntura (instrumentos de pedicuro A 61 B 17/54) [2] 

39/02 . Dispositivos para localizar tais pontos [2] 
39/04 . Dispositivos para exercer pressão sobre tais pontos, por 

ex., shiatsu (massagem ou pressão sobre áreas do corpo em 
geral 9/00 a 23/00) [2] 

39/06 . Dispositivos para aquecer ou resfriar tais pontos nos 
limites de vida da célula (cauterizadores, termocautérios, 
instrumentos criogênicos A 61 B 17/36; dispositivos de 
aquecimento ou resfriamento para tratamento médico do 
corpo humano em geral A 61 F 7/00) [2] 

39/08 . Dispositivos para aplicar agulhas a tais pontos, isto é, para 
acupuntura [2] 

 

A 61 J RECIPIENTES ESPECIALMENTE ADAPTADOS PARA FINALIDADES MÉDICAS OU FARMACÊUTICAS; 
DISPOSITIVOS OU MÉTODOS ESPECIALMENTE ADAPTADOS PARA CONVERTER OS PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS EM FORMAS FÍSICAS ESPECIAIS OU DE MINISTRAÇÃO; DISPOSITIVOS PARA 
ACONDICIONAMENTO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS; DISPOSITIVOS PARA MINISTRAR ALIMENTOS OU 
REMÉDIOS POR VIA ORAL; CHUPETAS DE CRIANÇA; ESCARRADEIRAS  

 
Índice da Subclasse 
 
RECIPIENTES ESPECIALMENTE 
ADAPTADOS PARA FINALIDADES 
MÉDICAS OU FARMACÊUTICAS..............................................1/00 
DISPOSITIVOS OU MÉTODOS 
ESPECIALMENTE ADAPTADOS PARA 
CONVERTER OS PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS EM FORMAS FÍSICAS 
ESPECIAIS OU DE MINISTRAÇÃO............................................3/00 

 

DISPOSITIVOS PARA MINISTRAR 
ALIMENTOS OU REMÉDIOS 

Mamadeiras, bicos, tubos de alimentação..... 9/00, 11/00, 15/00 
Outros dispositivos.............................................................. 7/00 
Proteção para bicos de seios.............................................. 13/00 

CHUPETAS DE CRIANÇA......................................................... 17/00 
ESCARRADEIRAS ...................................................................... 19/00 

 

1/00 Recipientes especialmente adaptados para finalidades 
médicas ou farmacêuticas (cápsulas ou similares para uso 
oral 3/07; caixas para acessórios médicos, maletas para 
médicos A 61 B 19/02; tratamento anticoagulante de artigos 
para condicionamento de sangue A 61 L 33/00; dispositivos 
para introduzir matérias no corpo ou depositá-las sobre o 
mesmo A 61 M; recipientes para substâncias radioativas G 21 
F 5/00) [4, 5] 

1/03 . para pílulas ou tabletes (recipientes com meios especiais 
para distribuição dos mesmos B 65 D 83/04) [5] 

1/05 . para coletar, armazenar ou ministrar sangue, plasma ou 
fluídos medicinais [5] 

1/06 . Ampolas ou cápsulas, (ampolas ou cápsulas-seringas A 61 
M 5/28) 

1/10 . . Recipientes do tipo bolsa [5] 
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1/12 . . . com  meios  para  segurar as amostras do  
conteúdo [5] 

1/14 . . Detalhes; Seus acessórios (7/00 tem prioridade; 
abridores B 65 D, B 67 B 7/00) [5] 

1/16 . . . Suportes para recipientes [5] 
1/18 . . . Disposições para indicar a condição do conteúdo 

dos recipientes, por ex., condição de  
esterilidade [5] 

1/20 . . . Disposições para transferir os fluídos, por ex., do 
frasco para a seringa [5] 

1/22 . . . . com  meios  para  medir  a quantidade de 
fluído [5] 

3/00 Dispositivos ou métodos especialmente adaptados para dar 
aos produtos farmacêuticos formas físicas determinadas ou 
para sua administração (aspectos químicos, ver as classes 
pertinentes) 

3/02 . a forma de pós (pulverização em geral B 02 C) 
3/04 . a forma de ungüentos 
3/06 . a forma de pílulas, losangos ou drágeas 
3/07 . a forma de cápsulas ou outros recipientes pequenos 

similares para uso oral 
3/08 . a forma de supositórios ou bastões 
3/10 . a forma de tabletes comprimidos (prensas para tablete 

B 30  B 11/00) 
 
Administração de remédio por via oral; Mamadeiras em geral; 
Bicos; Dispositivos para recolher escarro 

7/00 Dispositivos para ministrar remédios por via oral, por ex., 
colheres (medidores de capacidade calibrados para fluídos ou 
material sólido fluente G 01 F 19/00; colheres para pesagem G 
01 G 19/56) Contagem de pílulas; Disposições para a 
indicação do tempo ou de lembrança para tomar remédio 

7/02 . Dispositivos para contagem de pílulas [5] 
7/04 . Disposições para indicação do tempo ou de lembrança para  

tomar  remédio,  por ex., distribuidores programados [5] 

9/00 Mamadeiras em geral (elementos de aquecimento elétrico H 
05 B) 

9/02 . com termômetros 
9/04 . com meios para fornecimento de ar 
9/06 . Suportes para mamadeiras 
9/08 . Capas protetoras para mamadeiras 

11/00 Bicos 
11/02 . com meios para fornecimento de ar  
11/04 . com meios para fixá-los a mamadeiras 

13/00 Proteção para bicos de seio (bombas para tirar leite A 61 M 
1/06) 

15/00 Tubos de alimentação para fins terapêuticos (tubos para 
beber como utensílios de mesas A 47 G 21/18) 

17/00 Chupetas; Anéis de dentição 
17/02 . Anéis de dentição [5] 

19/00 Recipientes para escarro, por ex., escarradeiras (para 
dentistas A 61 C 17/14; em camas de inválidos A 61 G 7/05) 

 
19/02 . Frascos para recolher escarros 
19/04 . Escarradeiras com suprimento de água 
19/06 . Escarradeiras combustíveis 

 

A 61 K PREPARAÇÕES PARA FINALIDADES MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS OU DE TOALATE (sua conversão em formas físicas 
especiais A 61 J; aspectos químicos ou uso de materiais para ataduras, curativos, almofadas absorventes ou artigos cirúrgicos A 61 L; 
compostos per se  C 01, C 07, C 08; C 12N; composições saponáceas C 11 D; microorganismos per se C 12 N) 

 
 Notes 
 
(1) Esta subclasse abrange os seguintes assuntos, quer sejam apresentados como uma composição (mistura), um processo de preparo da 

composição ou um processo de tratamento usando essa composição: 
(a) Medicamentos ou outras composições biológicas capazes de: 
– prevenir, aliviar, tratar ou curar condições anormais ou patológicas de corpos vivos por meios tais como a destruição de um 

organismo parasita ou a limitação do efeito da doença ou do estado anormal alterando quimicamente a fisiologia do hospedeiro ou 
parasita (biocidas A 01 N 25/00 a 65/00), 

– manutenção, aumento, diminuição, limitação ou destruição de uma função fisiológica do corpo, por ex., composições de vitaminas, 
esterilizadores sexuais, inibidores de fertilidade, promotores de crescimento, ou produtos similares (esterilizadores sexuais de 
invertebrados, por ex., insetos, A 01 N; reguladores do crescimento de plantas A 01 N 25/00 a 65/00) [1,7] 

– diagnosticar uma condição ou estado fisiológico para um exame in vivo, por ex., agentes de contraste para raios X  ou composições 
para exame de fragmentos de pele (Processos para medir ou testar envolvendo enzimas ou microorganismos C 12 Q; teste in vitro 
de material biológico, por ex., sangue, urina, G 01 N, por ex., G 01 N 33/48). 

(b) Composições para tratamentos do corpo, em geral destinadas a desodorizar, proteger, embelezar ou cuidar  do corpo, por ex., 
cosméticos, dentifrícios, materiais para obturação de dentes. 

(2) Atenção para as definições dos grupos de elementos químicos  após o título da seção C. 
(3) Nesta subclasse, salvo indicação contrária, uma invenção deve ser classificada no último local apropriado. 
(4) A atividade terapêutica de preparações medicinais é adicionalmente classificada na subclasse A 61 P. [7] 
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Índice da Subclasse 
 
PREPARAÇÕES ODONTOLÓGICAS..........................................6/00 
COSMÉTICOS, PERFUMES..........................................................7/00 
PREPARAÇÕEOS FARMACÊUTICAS 

caracterizados pela forma ....................................................9/00 
caracterizados pelos ingredientes ativos  

ingredientes ativos orgânicos ................31/00, 35/00, 38/00 
extrato de animais, de plantas ou de 
microorganismos.........................................................35/00 
ingredientes ativos inorgânicos........................33/00, 35/00

obtidos por tratamento de substâncias 
com energia de onda ou por irradiação 
de partículas ................................................................ 41/00 
para exame in vivo........................................... 49/00, 51/00 

Vacinas ................................................................... 39/00, 45/00 
Carreadores ....................................................................... 47/00 
Preparações medicinais com material 
genético, geneterapia......................................................... 48/00 

 

6/00 Preparações para odontologia (preparações para limpeza de 
dentes 7/16; odontologia A 61 C; fixação das próteses 
dentárias na boca usando folhas adesivas ou composições 
adesivas A 61 C 13/23) [3] 

6/02 . Uso de preparações para dentes artificiais, para obturar ou 
para o capeamento de dentes [3] 

6/027 . . Uso de elementos não-metálicos ou seus compostos, 
por ex., carbono [5] 

6/033 . . . Compostos de fósforo, por ex., apatita [5] 
6/04 . . Uso de metais ou ligas (ligas per se  C 22 C) [3] 
6/05 . . . Amálgamas [5] 
6/06 . . Uso de cimentos inorgânicos (cimentos per se C 04 B) 

[3] 
6/08 . . Uso de resinas naturais ou sintéticas (resinas per se  C 

08) [3] 
6/083 . . . Compostos obtidos por reações envolvendo 

somente ligações insaturadas carbono-carbono [5] 
6/087 . . . Compostos obtidos de outra maneira que não por 

reações envolvendo somente ligações insaturadas 
carbono-carbono [5] 

6/09 . . . . Poliuretanas [5] 
6/093 . . . . Compostos de poliorganosilício [5] 
6/097 . . . Polissacarídeos [5] 
6/10 . Composições para tomada de impressões dentárias 

(métodos de impressão A 61 C 9/00) [3] 

7/00 Cosméticos ou preparações similares para higiene pessoal 
(estojos ou acessórios para guardar ou manusear substâncias 
para higiene pessoal ou cosmética, sólida ou pastosa A 45 D 
40/00) 

 
 
Nota 

 
Quando uma preparação usada inicialmente para fins não 
medicinais é indicada como tendo atividade terapêutica, a 
classificação também é feita na subclasse A 61 P. [7] 

 
 
7/02 . Produtos de maquiagem; Preparações para removê-los; Pós 

corporais [2] 
7/021 . . Preparações contendo corantes para a pele (pós faciais 

7/035; preparações para bronzear 7/42) [2] 
7/025 . . . para os lábios [2] 
7/027 . . . . Batons [2] 
7/031 . . . para as faces, por ex., ruge [2] 
7/032 . . . para os olhos [2] 

7/035 . . Pós para o rosto ou corpo, para embelezamento ou 
absorção [2] 

7/04 . Composições para manicure ou pedicure 
7/043 . . Revestimentos para unhas [2] 
7/047 . . Removedores de revestimentos de unhas [2] 
7/06 . preparações, por ex., loções ou pós, para o tratamento do 

cabelo; Preparações para provocar o crescimento do cabelo 
ou para ajudar sua remoção, por ex., preparações para 
barbear [2] 

7/07 . . Pós para o cabelo [2] 
7/075 . . Preparações especialmente adaptadas para lavar o 

cabelo, por ex., contendo substâncias condicionadoras 
de cabelo [4] 

7/08 . . Preparações para enxaguar o cabelo 
7/09 . . Preparações para ondular ou alisar o cabelo [2] 
7/11 . . Preparações para fixar o cabelo [2] 
7/13 . . Preparações para tingir o cabelo [2] 
7/135 . . Preparações para descolorir o cabelo [2] 
7/15 . . Preparações para barbear (sabões ou composições 

detergentes, por ex., sabões para barbear, C 11 D) [2] 
7/155 . . Depilatórios [2] 
7/16 . Preparações para limpar os dentes ou a boca, por ex., 

pastas de dentes; Dentifrícios 
7/18 . . Preparações contendo compostos de flúor [2] 
7/20 . . Preparações contendo compostos que liberam oxigênio 

ou cloro [2] 
7/22 . . Preparações contendo amônia, animais ou seus 

derivados, por ex., uréia [2] 
7/24 . . Preparações contendo ácidos hidroxi-carboxílicos ou 

seus derivados, isto é, compostos em que o  oxigênio 
do grupo hidroxi e a carbonila do grupo do ácido 
carboxílico são conservados [2] 

7/26 . . Preparações contendo extratos de plantas ou animais, 
por ex., clorofila (7/28 tem prioridade) [2] 

7/28 . . Preparações contendo enzimas [2] 
7/30 . . Preparações para limpar dentaduras [2] 
7/32 . Antiperspirantes ou desodorantes corporais (desodorantes 

para uso não corporal A 61 L 9/01) [2] 
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7/34 . . Preparações contendo compostos de zircônio [2] 
7/36 . . Preparações contendo compostos de zinco [2] 
7/38 . . Preparações contendo compostos de alumínio [2] 
7/40 . Composições protetoras; Agentes químicos empregados 

em contato direto com a pele de corpos vivos humanos ou 
de animais para protegê-los contra influências externas, 
por ex., luz solar, raios X ou outros raios ativos, materiais 
corrosivos, bactérias, picadas de insetos (meios químicos 
para combater agentes químicos nocivos A 62 D 3/00) [2] 

7/42 . . Preparações tópicos, protetores contra o sol ou as 
irradiações solares ou para bronzear [2] 

7/44 . . . Preparações contendo ácidos aromáticos ou seus 
derivados, por ex., ácido aminobenzóico, salicilato 
de metila [2] 

7/46 . Composições de perfume (óleos essenciais, sua 
recuperação C 11 B 9/00) [2] 

7/48 . Preparações para os cuidados da pele (7/02, 7/40 têm 
prioridade) [2] 

7/50 . . Preparações para lavagem ou banho (sabões ou 
composições detergentes C 11 D) [2] 

9/00 Preparações medicinais caracterizadas por formas físicas 
especiais 

9/02 . Supositórios ou similares; Bases para supositórios ou 
similares (aparelhos para sua fabricação A 61 J 3/08; 
dispositivos para introduzi-los no corpo A 61 M 31/00) 

9/06 . Ungüentos; Bases para os mesmos (aparelhos para sua 
fabricação A 61 J 3/04)  

9/08 . Soluções [2,3] 
9/10 . Dispersões; Emulsões [2,3] 
9/107 . . Emulsões [2,5] 
9/113 . . . Emulsões múltiplas, por ex., óleo-em-água-em-

óleo [2,5] 
9/12 . . Aerossóis; Espumas [2,3] 
9/127 . . Lipossomas [5] 
9/133 . . . Vesículas unilamelares [5] 
9/14 . Em forma de partículas, por ex., pós (micro-cápsulas 9/50) 

[2] 
9/16 . . Aglomerados; Granulados; Microgrânulos [2] 
9/18 . . Adsorbatos [2] 
9/19 . . liofilizados.[6] 
9/20 . Pílulas, pastilhas ou comprimidos [2] 
9/22 . . Do tipo de liberação prolongada ou descontínua [2] 
9/24 . . . formas de dosagens unitárias em camadas ou 

laminadas [2] 
9/26 . . . Partículas distintas em uma matriz-suporte [2] 
9/28 . . Drágeas; Pílulas ou comprimidos revestidos [2] 
9/30 . . . Revestimentos orgânicos [2] 
9/32 . . . . contendo polímeros sintéticos sólidos [2] 
9/34 . . . . contendo gomas ou resinas naturais [2] 
9/36 . . . . contendo carboidratos ou seus derivados (9/34 

tem prioridade) [2] 
9/38 . . . . contendo proteínas ou seus derivados [2] 
9/40 . . . . . Contendo gelatinas [2] 

9/42 . . . . contendo ceras, ácidos graxos superiores, 
álcoois graxos superiores ou seus derivados, 
por ex., chocolate [2] 

9/44 . . com impressões, relevos, ranhuras ou perfurações [2] 
9/46 . . efervescentes [2] 
9/48 . Preparações em  cápsulas,  por ex.,  de gelatina, de 

chocolate [2] 
9/50 . . Micro-cápsulas (9/52 tem prioridade) [2] 
9/51 . . . Nanocápsulas [5] 
9/52 . . Do tipo de liberação prolongada ou descontínua [2] 
9/54 . . . contendo partículas distintas com revestimentos de 

espessuras diferentes ou de materiais diferentes [2] 
9/56 . . . . Revestimentos orgânicos [2] 
9/58 . . . . . contendo polímeros sintéticos sólidos [2] 
9/60 . . . . . contendo gomas ou resinas naturais [2] 
9/62 . . . . . contendo carboidratos ou seus derivados 

(9/60 tem prioridade) [2] 
9/64 . . . . . contendo proteínas ou seus derivados [2] 
9/66 . . . contendo emulsões, dispersões ou soluções [2] 
9/68 . do tipo de goma de mascar (processos para o preparo de 

gomas de mascar A 23 G 3/30) [2] 
9/70 . Bases para tiras sem fim, folhas ou filamentos (ataduras, 

curativos ou absorventes íntimos A 61 F 13/00) [2] 
9/72 . para fumar ou inalar [2] 
 
Notas:  
 
(1) Nos grupos 31/00 a 47/00 é conveniente acrescentar os códigos 

de indexação relativos aos componentes individuais de uma 
substância. Os códigos de indexação, que são escolhidos 
dentre os referidos grupos têm os mesmos números que os 
símbolos de classificação, porém dois pontos (:) são usados ao 
invés da barra oblíqua e devem ser ligados. [5] 

(2) Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece as regras 
relativas à aplicação e apresentação dos diferentes tipos de 
código de indexação.[6] 

31/00 Preparações medicinais contendo ingredientes ativos 
orgânicos [2] 

 
Notas 
 
(1)  Atenção para as Notas da Classe C 07, por ex., as Notas 

após o título da subclasse C 07 D, estabelecendo regras 
para classificação de compostos orgânicos nessa classe, 
cujas regras, salvo indicação contrária,, também são 
aplicáveis à classificação de compostos orgânicos no 
grupo A 61 K 31/00. [7] 

(2)  Os sais ou complexos de compostos orgânicos ativos são 
classificados de acordo com os compostos de base ativos. 
Caso seja formado um complexo entre dois ou mais compostos 
ativos, a classificação é feita no último local apropriado. [7] 
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(3)  Os compostos orgânicos ativos que formam sais ou complexos 
com metais pesados não são classificados nos grupos 31/28, 
31/55 ou 31/7135, salvo indicação contrária, por ex., hemina 
31/555, cianocobalamina 31/714. [7] 

(4)  Neste grupo, as expressões “contendo anéis heterocíclicos 
adicionais” e  “condensado com anéis heterocíclicos”, 
abrangem também os compostos que apresentam dois ou mais 
anéis heterocíclicos idênticos. [7]   

 
31/01 . Hidrocarbonetos [2] 
31/015 . . carbocíclicos [2] 
31/02 . Hidrocarbonetos halogenados [2] 
31/025 . . carbocíclicos [2] 
31/03 . . . aromáticos [2] 
31/035 . . tendo insaturação alifática [2] 
31/04 . Nitrocompostos, isto é, tendo grupos-NO2 [2] 
31/045 . Compostos hidróxi, por ex., álcoois; seus sais, por ex., 

alcoolatos (hidroperóxidos 31/327) [2,7] 
31/047 . . tendo dois ou mais grupos hidróxi, por ex., sorbitol [7] 
31/05 . . Fenóis [2] 
31/055 . . . sendo o anel aromático substituído por um 

halogênio [2] 
31/06 . . . sendo anel aromático substituído por grupos 

nitro [2] 
31/065 . . Álcoois acíclicos difenil-substituídos [2] 
31/07 . . Compostos de retinol, por ex., vitamina A (ácido 

retinóico 31/203) [2,7] 
31/075 . Éteres ou acetais [2] 
31/08 . . acíclicos, por ex., para formaldeído [2] 
31/085 . . tendo uma ligação éter com um carbono nuclear de um 

anel aromático [2] 
31/09 . . . tendo duas ou mais dessas ligações [2] 
31/095 . Compostos de enxofre, selênio ou telúrio, por ex., 

tioálcoois [2] 
31/10 . . Tioéteres; Sulfóxidos; Sulfonas [2] 
31/105 . . Persulfetos (bissulfetos de tiurans 31/145; ácidos tio-

sulfônicos 31/185) [2] 
31/11 . Aldeídos [2] 
31/115 . . Formaldeído [2] 
31/12 . Cetonas [2] 
31/121 . . acíclicos  [7] 
31/122 . . tendo o átomo de oxigênio diretamente ligado a um 

anel, por ex., quinonas, vitamina K1, antralina  [7] 
31/125 . . Cânfora; Seus derivados substituídos no núcleo [2] 
31/13 . Aminas (31/04 tem prioridade) [2] 
31/131 . . acíclicos  [7] 
31/132 . . tendo dois ou mais grupos amino, por ex., 

espermidina, putrescina  [7] 
31/133 . . tendo grupos hidróxi, por ex., esfingosina  [7] 
31/135 . . tendo anéis aromáticos, por ex., metadona [2,7] 
31/136 . . . tendo o grupo amino diretamente ligado ao anel 

aromático, por ex., benzenoamino  [7] 
31/137 . . . Arilalquilaminas, por ex., anfetamina, epinefrina, 

salbutamol, efedrina  [7] 
31/138 . . . Ariloxialquilaminas, por ex., propranolol, 

tamoxifen, fenoxibenzamina (atenolol 31/165; 
pindolol 31/404; timolol 31/5377) [7] 

31/14 . . Compostos de amônio quaternário (betainas  
31/205) [2] 

31/145 . . tendo átomos de enxofre, por ex., tiurans  
 (>N–C(S)–S–C(S)–N< ou 
 >N–C(S)–S–S–C(S)–N<); Sulfinilamines 
 (–N=SO); Sulfinilaminas (–N=SO2)  
 (isotiouréias 31/155) [2,7] 

31/15 . . Oximas (>C=N–O–); Hidrazinas (>N–N<); 
Hidrazonas (>N–N=) [2] 

 
31/155 . . Amidinas                           , por ex., guanidina 
 (H2N–C(=NH)–NH2), isouréia 
 (HN=C(OH)NH2), isotiouréia  
 (HN=C(SH)–NH2) [2] 
31/16 . Amidas, por ex., ácidos hidroxâmicos [2] 
31/164 . . de um ácido carboxílico com um aminoálcool, por ex., 

ceramidas [7] 
31/165 . . tendo anéis aromáticos, por ex., colxicina, atenolol, 

progabida [2] 
31/166 . . . tendo o átomo de carbono de um grupo 

carboxamida diretamente ligado ao anel 
aromático, por ex., procainamida, labetalol [7] 

31/167 . . . tendo o átomo de nitrogênio de um grupo 
carboxamida diretamente ligado ao anel 
aromático, por ex., lidocaína, paracetamol  [7] 

31/17 . . tendo o grupo >N-C(O)-N< ou >N-C(S)-N<, por ex., 
uréia, tiouréia, carmustina (isouréias, isotiuréias 
31/155; sulfoniluréias 31/64) [2,7] 

 
31/175 . . . tendo o grupo                                 , 
 
 
 por ex., carbonohidrazidas, carbazonas, 

semicabazidas, semicarbazonas; Tioanálogos dos 
mesmos [2,7] 

31/18 . . Sulfonamidas (compostos contendo um grupo para - N 
- benzeno - sulfonil - N - 31/63) [2] 

31/185 . Ácidos; Anidridos, halogenetos ou sais dos mesmos, por 
ex., ácidos sulfúrico, imídico, hidrazônico ou hidroxímico 
(ácidos hidroxâmicos 31/16; peroxiácidos 31/327) [2,7] 

31/19 . . Ácidos carboxílicos, por ex., ácido valpróico (ácido 
salicílico 31/60) [2,7] 

31/191 . . . Ácidos acíclicos tendo dois ou mais grupos 
hidróxi, por ex., ácido glucônico  [7] 

31/192 . . . tendo grupos aromáticos, por ex., sulindac, ácido 
2-aril-propiônico, ácido etacrínico  [7] 

31/194 . . . tendo dois ou mais grupos carboxila, por ex., 
ácidos succínico, maléico ou ftálico  [7] 

31/195 . . . tendo um grupo amino [2,7] 
 
 
Nota 
 

Neste grupo, a expressão “grupo amino” abrange também o 
“grupo acil-amino” [7] 
 

31/196 . . . . o grupo amino sendo diretamente ligado a um 
anel, por ex., ácido antranílico, ácido 
mefenâmico, diclofenaco, clorambucil  [7] 

31/197 . . . . os grupos amino e carboxila sendo ligados à 
mesma cadeia de carbono acíclica, por ex., 
ácido gama-aminobutírico (GABA), beta-
alanina, ácido episilon-aminocapróico, ácido 
pantotênico (carnitina 31/205) [7] 

 

 
ou 



A 61 K 

Int.Cl.7 (7ª Edição, 1999) Vol. 1, Seção A 126 

(Uma linha vertical à esquerda do grupo indica que o grupo também pode ser usado com dois pontos ao invés da barra obliqua, para indexação de 
informação adicional) 

 

31/198 . . . . . Alfa-Aminoácidos, por ex., alanina, ácido 
edético (EDTA) (betaína 31/205; prolina 
31/401; triptofano 31/405; histidina 
31/4172; peptídios não degradados em 
aminoácidos individuais 38/00) [7] 

31/20 . . . Ácidos graxos superiores, isto é, tendo pelo menos 
sete átomos de carbono em uma cadeia ininterrupta 
ligada a um grupo carboxila [2] 

31/201 . . . tendo uma ou duas duplas ligações, por ex., ácido 
oléico ou linoléico [7] 

31/202 . . . . tendo três ou mais duplas ligações, por ex., 
ácido linolênico (eicosanóides, por ex., 
leucotrienos 31/557) [7]  

31/203 . . . . Ácidos retinóicos [7] 
31/205 . . Sais de adição de ácidos orgânicos com aminas; Sais 

de amônio quaternário internos, por ex., betaína [2] 
31/21 . Ésteres, por ex., nitroglicerina, selenocianatos [2] 
31/215 . . de ácidos carboxílicos [2] 
31/216 . . . de ácidos tendo anéis aromáticos, por ex., 

benactizina, clofibrato  [7] 
31/22 . . . de ácidos acíclicos [2] 
31/221 . . . . com compostos tendo um grupo amino, por ex., 

acetilcolina, acetilcarnitina  [7] 
31/222 . . . . com compostos tendo grupos aromáticos, por 

ex., dipivefrina, ibopamina  [7] 
31/223 . . . . de alfa-aminoácidos  [7] 
31/225 . . . . Ácidos policarboxílicos [2] 
31/23 . . . . de ácidos tendo um grupo carboxila ligado a 

uma cadeia de tendo pelo menos sete átomos 
de carbono [2] 

31/231 . . . . . tendo uma ou duas duplas ligações  [7] 
31/232 . . . . . tendo três ou mais duplas ligações, por ex., 

etretinato [7] 
31/235 . . . tendo um anel aromático ligado a um grupo 

carboxila [2] 
31/24 . . . . tendo um grupo amino ou nitro [2] 
31/245 . . . . . Dos tipos de ácido aminobenzóico, por ex., 

procaína, novocaína (preparações contendo 
ésteres do ácido salicílico 31/60) [2] 

31/25 . . . com álcoois polioxialquilados, por ex., ésteres de 
polietilenoglicol [2] 

31/255 . . de sulfóxis ácidos e seus tioanálogos [2] 
31/26 . . Ésteres de cianato ou isocianato; Ésteres de tiocianato 

ou isotiocianato  [2,7] 
31/265 . . -de ácidos carbônico, tiocarbônicos ou tiocarboxílicos, 

por ex., ácidos tioacético, ácido xantogênico, ácido 
tritiocarbônico [2] 

31/27 . . de ácidos carbâmicos ou tiocarbâmicos [2] 
31/275 . Nitrilas; isonitrilas [2] 
31/277 . . tendo um anel, por ex., verapamil  [7] 
31/28 . Compostos contendo metais pesados [2] 
31/282 . . Compostos de platina  [7] 
31/285 . . Compostos de arsênio [2] 
31/29 . . Compostos de antimônio ou bismuto [2] 
31/295 . . Compostos de metais do grupo do ferro [2] 
31/30 . . Compostos de cobre [2] 
31/305 . . Compostos de mercúrio [2] 
31/31 . . . contendo nitrogênio [2 
31/315 . . Compostos de zinco [2] 
31/32 . . Compostos de estanho [2] 
31/325 . Ácidos carbâmicos; Ácidos tiocarbâmicos; Seus anidridos 

ou sais (tiurams 31/145) [2] 

31/327 . Compostos peróxi, por ex., hidroperóxidos, peróxidos, 
peroxiácidos  [7] 

31/33 . Compostos heterocíclicos [2] 
31/335 . . tendo oxigênio como o único heteroátomo de um  

anel [2] 
31/336 . . . tendo anéis de três membros, por ex., oxirano, 

fumagilina  [7]  
31/337 . . . tendo anéis de quatro membros, por ex., taxol  [7] 
31/34 . . . tendo anéis de cinco membros com um oxigênio 

como o único heteroátomo de um anel [2] 
31/341 . . . . não condensado com outros anéis, por ex., 

ranitidina, furosemida, bufetolol,  
muscarina [7] 

31/343 . . . . condensado com um anel carbocíclico, por ex., 
cumarana, bufuralol, befunolol, clobenfurol, 
amiodarona [7] 

31/345 . . . . Nitrofuranos (nitrofurantoína 31/478) [2,7] 
31/35 . . . tendo anéis de seis membros com um oxigênio 

como o único heteroátomo de um anel [2] 
31/351 . . . . não condensado com outro anel  [7] 
31/352 . . . . condensado com anéis carbocíclicos, por ex., 

canabinóis, metantelina  [7] 
31/353 . . . . . 3,4-Dihidrobenzopiranos, por ex., 

cromano, catequina  [7] 
31/355 . . . . Tocoferóis, por ex., vitamina E [2] 
31/357 . . . tendo dois ou mais átomos de oxigênio no mesmo 

anel, por ex., éteres de coroa, guanadrel  [7] 
31/36 . . . Compostos contendo grupos metilenodioxifenil , 

por ex. sesamina[2] 
31/365 . . . Lactonas [2] 
31/366 . . . . tendo anéis de seis membros, por ex., delta-

lactonas  [7] 
31/37 . . . . Cumarina [2] 
31/375 . . . . Ácido ascórbico, isto é, vitamina C; Seus 

sais [2] 
31/38 . . tendo enxofre como heteroátomo de um anel [2] 
31/381 . . . tendo anéis de cinco membros  [7] 
31/382 . . . tendo anéis de seis membros, por ex., tioxantenos 

(tiotixeno 31/496) [7] 
31/385 . . . tendo dois ou mais átomos de enxofre no mesmo 

anel 
31/39 . . . tendo átomos de oxigênio no mesmo anel [2] 
31/395 . . tendo nitrogênio como heteroátomo do anel, por ex., 

guanetidina, rifamicinas (rifampina 31/496) [2,7]  
31/396 . . . tendo anéis de três membros, por ex., aziridina  [7] 
31/397 . . . tendo anéis de quatro membros, por ex.,  

azetidina  [7] 
31/40 . . . tendo anéis de cinco membros com um nitrogênio 

como o único heteroátomo de um anel, por ex., 
clorofila, ftalimida, hematoporfirina [2] 

31/401 . . . . Prolina; Seus derivados, por ex., captopril  [7] 
31/4015. . . . tendo grupos oxo diretamente ligados ao anel 

heterocíclico, por ex., piracetam,  
etosuccimida  [7] 

31/402 . . . . 1-aril-substituído, por ex., piretanida  [7] 
31/4025. . . . não condensado e contendo anéis 

heterocíclicos adicionais, por ex.,  
cromacalim  [7] 
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31/403 . . . . condensado com anéis carbocíclicos, por ex., 
carbazol  [7] 

31/4035. . . . . Isoindóis, por ex., ftalimida  [7]  
31/404 . . . . . Indóis, poe ex. pindolol  [7] 
31/4045. . . . . . Indole-alquilaminas;Suas amidas,por 

ex.,. serotonina, melatonina [7] 
31/405 . . . . Ácidos indol-alcanocarboxílicos; Seus 

derivados [2] 
31/407 . . . . condensado com sistemas de anéis 

heterocíclicos, por ex., cetorolac,  
fisostigmina  [7] 

31/409 . . . . tendo quatro desses anéis, por ex., derivados 
de forfina, bilirrubina, biliverdina (hemina, 
hematina 31/555) [7] 

31/41 . . . tendo anéis de cinco membros com dois ou mais 
heteroátomos, um pelo menos sendo nitrogênio, 
por ex., triazóis [2] 

31/415 . . . . 1,2-Diazóis  [2,7] 
31/4152. . . . . tendo grupos oxo diretamente ligados ao 

anel heterocíclico, por ex., antipirina, 
fenilbutazona, sulfinpirazona  [7] 

31/4155. . . . . não condensado e contendo anéis 
heterocíclicos adicionais  [7] 

31/416 . . . . . condensado com sistemas de anéis 
carbocíclicos, por ex., indazol  [7] 

31/4162. . . . . condensado com sistemas de anéis 
heterocíclicos  [7] 

31/4164. . . . 1,3-Diazóis  [7] 
31/4166. . . . . tendo grupos oxo diretamente ligados ao 

anel heterocíclico, por ex., fenitoína  [7] 
31/4168. . . . . tendo um átomo de nitrogênio ligado na 

posição 2, por ex., clonidina  [7] 
31/417 . . . . . Imidazol-alquilaminas, por ex., 

histamina, fentolamina  [7] 
31/4172 . . . . . Ácidos imidazol-alcanocarboxílicos, 

por ex., histidina  [7]  
31/4174. . . . . Arilalquilimidazóis, por ex., 

oximetazolina, nafazolina, miconazol  [7] 
31/4178. . . . . não condensado e contendo anéis 

heterocíclicos adicionais, por ex., 
pilocarpina, nitrofurantoína  [7] 

31/4184. . . . . condensado com anéis carbocíclicos, por 
ex., benzimidazóis  [7] 

31/4188. . . . . condensado com sistemas de anéis 
heterocíclicos, por ex., biotina,  
sorbinil  [7] 

31/4192 . . . . 1,2,3-Triazóis  [7] 
31/4196 . . . . 1,2,4-Triazóis  [7] 
31/42 . . . . Oxazóis  [2,7] 
31/421 . . . . . 1,3-Oxazóis, por ex., pemolina, 

trimetadiona  [7] 
31/422 . . . . . não condensado e contendo anéis 

heterocíclicos adicionais  [7] 
31/423 . . . . . condensado com anéis carbocíclicos  [7] 
31/424 . . . . . condensado com sistemas de anéis 

heterocíclicos, por ex., ácido  
clavulânico  [7] 

31/4245 . . . . Oxadiazóis  [7] 
31/425 . . . . Tiazóis  [2,7] 
31/426 . . . . . 1,3-Tiazóis  [7] 
31/427 . . . . . não condensado e contendo anéis 

heterocíclicos adicionais   [7] 
31/428 . . . . . condensado com anéis carbocíclicos  [7] 
31/429 . . . . . condensado com sistemas de anéis 

heterocíclicos  [7] 

31/43 . . . . . Compostos tendo sistemas de anéis 4-tia-
1- azabiciclo [3.2.0] heptano, isto é, 
compostos contendo um sistema de anéis 
da fórmula 

  por exemplo, 
penicilinas, penems [2,6] 

31/431 . . . . . . . contendo sistemas de anéis 
heterocíclicos adicionais, por 
ex., ticarcilina, azlocilina, 
oxacilina [7] 

31/433 . . . . Tiadiazóis [7] 
31/435 . . . tendo anéis de seis membros com um nitrogênio 

como o único heteroátomo de um anel [2] 
31/4353. . . . orto- ou peri-condensado com sistemas de 

anéis heterocíclicos [7] 
31/4355. . . . . o sistema de anel heterocíclico contendo 

um anel de cinco membros tendo 
oxigênio como heteroátomo do anel [7] 

31/436 . . . . . o sistema de anel heterocíclico contendo 
um anel de seis membros tendo oxigênio 
como heteroátomo do anel, por ex., 
rapamicina [7] 

31/4365. . . . . o sistema de anel heterocíclico tendo 
enxofre como heteroátomo do anel, por 
ex., ticlopidina [7] 

31/437 . . . . . o sistema de anel heterocíclico contendo 
um anel de cinco membros tendo 
nitrogênio como heteroátomo do anel, 
por ex., indolizina, beta-carbolina [7] 

31/4375. . . . . o sistema de anel heterocíclico contendo 
um anel de seis membros tendo 
nitrogênio como heteroátomo do anel, 
por ex., quinolizinas, naftiridinas, 
berberina, vincamina [7] 

31/438 . . . . o anel sendo espiro-condensado com 
sistemas de anéis carbocíclicos ou 
heterocíclicos [7] 

31/439 . . . . o anel formando parte de um sistema de anel 
em ponte, por ex., quinuclidina (8-azabiciclo 
[3.2.1] octanos 31/46) [7] 

31/44 . . . . Piridinas não-condensadas; Derivados 
hidrogenados das mesmas [2,7] 

31/4402. . . . . substituídas apenas na posição 2, por 
ex., feniramina, bisacodil [7] 

31/4406. . . . . substituídas apenas na posição 3, por 
ex., zimeldina (ácido nicotínico 
31/455) [7] 

31/4409. . . . . substituídas apenas na posição 4, por 
ex., isoniazida, iproniazida [7] 

31/4412. . . . . tendo grupos oxo diretamente ligados ao 
anel heterocíclico [7] 

31/4415. . . . . Piridoxina, isto é, vitamina B6 (fosfato 
de piridoxal 31/675) [7] 

31/4418. . . . . tendo um anel carbocíclico diretamente 
ligado ao anel heterocíclico, por ex., 
ciproheptadina [7] 

31/4422. . . . . 1,4-Dihidropiridinas, por ex., nifedipina, 
nicardipina [7] 

31/4425. . . . . Derivados de piridínio, por ex., 
pralidoxima, piridoestigmina [7] 

31/4427. . . . . contendo sistemas de anéis 
heterocíclicos adicionais [7] 

31/443. . . . . . . contendo um anel de cinco membros 
com oxigênio como heteroátomo do 
anel [7]  

31/4433. . . . . . contendo um anel de seis membros 
com oxigênio como heteroátomo do 
anel [7] 
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31/4436. . . . . . contendo um anel heterocíclico tendo 
enxofre como heteroátomo do anel 
[7] 

31/4439. . . . . . contendo um anel de cinco membros 
com nitrogênio como heteroátomo do 
anel, por ex., omeprazol (nicotina 
31/465) [7] 

31/444 . . . . . . contendo um anel de seis membros 
com nitrogênio como heteroátomo do 
anel, por ex., anrinona [7] 

31/445 . . . . . Piperidinas não-condensadas, por ex., 
piperocaína [2,7] 

31/4453. . . . . . substituídas apenas na posição 1, por 
ex., propipocaína, diperodona [7] 

31/4458. . . . . . substituídas apenas na posição 2, por 
ex., metilfenidato [7] 

31/4462. . . . . . substituídas apenas na posição 3 [7] 
31/4465. . . . . . substituídas apenas na posição 4 [7] 
31/4468. . . . . . tendo um átomo de nitrogênio 

diretamente ligado na posição 4, por 
ex., clebopride, fentanil [7] 

31/45 . . . . . . tendo grupos oxo diretamente 
ligados ao anel heterocíclico, por 
ex., cicloheximida [2,7] 

31/451 . . . . . . tendo um anel carbocíclico 
diretamente ligado ao anel 
heterocíclico, por ex., glutetimida, 
meperidina, loperamida, 
fenciclidina, piminodina [7] 

31/4515. . . . . . tendo um grupo butirofenona na 
posição 1, por ex., haloperidol 
(pipamperona 31/4545) [7] 

31/452 . . . . . . Derivados de piperidínio 
(pancurônio 31/58) [7] 

31/4523. . . . . . contendo sistemas de anéis 
heterocíclicos adicionais [7]  

31/4525. . . . . . . contendo um anel de cinco 
membros com oxigênio como 
heteroátomo do anel [7] 

31/453 . . . . . . . contendo um anel de seis 
membros com oxigênio como 
heteroátomo do anel [7] 

31/4535. . . . . . . contendo um anel heterocíclico 
tendo enxofre como heteroátomo 
do anel, por ex., pizotifeno [7] 

31/454 . . . . . . . contendo um anel de cinco 
membros com nitrogênio como 
heteroátomo do anel, por ex., 
pimozida, domperidona [7] 

31/4545. . . . . . . contendo um anel de seis 
membros com nitrogênio como 
heteroátomo do anel, por ex., 
pipamperona, anabasina [7] 

31/455 . . . . . Ácidos nicotínicos, por ex., niacina, seus 
derivados [2] 

31/46 . . . . . 8 - Aza-biciclo (3,2,1) octana; Seus 
derivados, por ex., atropina cocaína [2] 

31/465 . . . . . Nicotina; Seus derivados [2] 
31/47 . . . . Quinolinas; Isoquinolinas [2] 
31/4704. . . . . 2-Quinolinonas, por ex., carboestiril [7] 
31/4706. . . . . 4-Aminoquinolinas; 8-aminoquinolinas, 

por ex., cloroquina, primaquina [7] 
31/4709. . . . . Quinolinas não-condensadas contendo 

adicionais anéis heterocíclicos [7] 
31/472 . . . . . Isoquinolinas não-condensadas, por ex., 

papaverina [7] 

31/4725. . . . . . contendo anéis heterocíclicos 
adicionais [7] 

31/473 . . . . . orto- ou peri-condensados com sistemas 
de anéis carbocíclicos, por ex., 
acridinas, fenantridinas [7] 

31/4738. . . . . orto- ou peri-condensados com sistemas 
de anéis heterocíclicos [7]  

31/4741. . . . . . condensados com sistemas de anéis 
tendo oxigênio como heteroátomo do 
anel, por ex., derivados de 
tubocurarina, noscapina, bicuculina 
[7] 

31/4743. . . . . . condensados com sistemas de anéis 
tendo enxofre como heteroátomo do 
anel [7] 

31/4745. . . . . . condensados com sistemas de anéis 
tendo nitrogênio como 
heteroátomo do anel, por ex., 
fenantrolinas (derivados de 
yohimbina, vimblastina 31/475; 
derivados de ergolina 31/48) [7] 

31/4747. . . . . espiro-condensados [7] 
31/4748. . . . . formando parte de sistemas de anéis em 

ponte (estriquinina 31/475; derivados de 
morfinan 31/485) [7] 

31/475 . . . . . tendo anéis de indol, por ex., yohimbina, 
reserpina, estriquinina, vinblastina 
(vincamina 31/4375) [2,7] 

31/48 . . . . . Derivados de ergolina, por ex., ácido 
lisérgico, ergotamina [2,7] 

31/485 . . . . . Derivados de morfinano, por ex., 
morfina, codeína [2,7] 

31/49 . . . . . Derivados de cinchona, por ex.,  
quinina [2,7] 

31/495 . . . tendo anéis de seis membros com dois átomos de 
nitrogênio como os únicos heteroátomos de um 
anel (31/48 tem prioridade) [2] 

31/496 . . . . Piperazinas não-condensadas contendo 
anéis heterocíclicos adicionais, por ex., 
rifampina, tiotixeno [7] 

31/4965. . . . Pirazinas não-condensadas [7] 
31/497 . . . . . contendo anéis heterocíclicos  

adicionais [7] 
31/498 . . . . Pirazinas ou piperazinas orto- ou peri-

condensadas com sistemas de anéis 
carbocíclicos, por ex., quinoxalina, 
fenazina [7]  

31/4985 . . . . Pirazinas ou piperazinas orto- ou peri-
condensadas com sistemas de anéis 
heterocíclicos [7] 

31/499 . . . . Pirazinas ou piperazinas espiro- 
condensadas [7] 

31/50 . . . . Piridazinas; Piridazinas hidrogenadas [2,7] 
31/501 . . . . . não condensadas e contendo anéis 

heterocíclicos adicionais [7] 
31/502 . . . . . orto- ou peri-condensadas com sistemas 

de anéis carbocíclicos, por ex., cinolina, 
ftalazina [7] 

31/5025 . . . . . orto- ou peri-condensadas com 
sistemas de anéis heterocíclicos [7] 

31/503 . . . . . espiro-condensadas [7] 
31/504 . . . . . formando parte de sistemas de anéis em 

ponte [7]  
31/505 . . . . Pirimidinas; Pirimidinas hidrogenadas, por 

ex., trimetoprim [2,7] 
31/506 . . . . . não-condensadas e contendo anéis 

heterocíclicos adicionais [7] 
31/51 . . . . . Tiaminas, por ex., vitamina B1 [2] 
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31/513 . . . . . tendo grupos oxo diretamente ligados ao 
anel heterocíclico, por ex., citosina [7] 

31/515 . . . . . Ácidos barbitúricos; Seus derivados, por 
ex., pentobarbital de sódio [2] 

31/517 . . . . . orto- ou peri-condensadas com sistemas 
de anéis carbocíclicos, por ex., 
quinazolina, perimidina [7] 

31/519 . . . . . orto- ou peri-condensadas com anéis 
heterocíclicos [7] 

31/52 . . . . . . Purinas, por ex., adenina [2,7] 
31/522 . . . . . . . tendo grupos oxo diretamente 

ligados ao anel heterocíclico, por 
ex., hipoxantina, guanina,  
aciclovir [7] 

31/525 . . . . . Isoaloxazinas, por ex., riboflavinas, 
vitamina B2 [2] 

31/527 . . . . . espiro-condensadas [7] 
31/529 . . . . . formando parte de sistemas de anéis em 

ponte [7] 
31/53 . . . tendo anéis de seis membros com três 

nitrogênios como os únicos heteroátomos de um 
anel [2] 

31/535 . . . tendo anéis de seis membros com pelo menos um 
nitrogênio e um oxigênio como os hetereátomos 
de um anel [2] 

31/5355. . . . Oxazinas não-condensadas contendo anéis 
heterocíclicos adicionais [7] 

31/536 . . . . orto- ou peri-condensadas com sistemas de 
anéis carbocíclicos [7] 

31/5365 . . . . orto- ou peri-condensadas com sistemas 
de anéis heterocíclicos [7] 

31/537 . . . . espiro-condensadas ou formando parte de 
sistemas de anéis em ponte [7] 

31/5375. . . . 1,4-Oxazinas, por ex., morfolina [7]  
31/5377. . . . . não condensadas e contendo anéis 

heterocíclicos adicionais, por ex.,  
timolol [7] 

31/538 . . . . . orto- ou peri-condensadas com sistemas 
de anéis carbocíclicos [7] 

31/5383. . . . . orto- ou peri-condensadas com sistemas 
de anéis heterocíclicos [7] 

31/5386. . . . . espiro-condensadas ou formando parte 
de sistemas de anéis em ponte [7] 

31/539 . . . . tendo dois ou mais átomos de oxigênio no 
mesmo anel, por ex., dioxazinas [7] 

31/5395. . . . tendo dois ou mais átomos de nitrogênio no 
mesmo anel, por ex., oxadiazinas [7] 

31/54 . . . tendo anéis de seis membros com pelo menos um 
nitrogênio e um enxofre como os heteroátomos 
de um anel [2] 

31/541 . . . . Tiazinas não-condensadas contendo anéis 
heterocíclicos adicionais [7] 

31/5415. . . . orto- ou peri-condensadas com sistemas de 
anéis carbocíclicos, por ex., fenotiazina [7] 

31/542 . . . . orto- ou peri-condensadas com sistemas de 
anéis heterocíclicos [7] 

31/545 . . . . . Compostos contendo sistemas de anéis 5-
tia-1- azabiciclo [4.2.0] heptano, isto é, 
compostos contendo um sistema de anéis 
da fórmula 

 
      por exemplo, cefalosporinas [2,6] 

31/546 . . . . . . contendo anéis heterocíclicos 
adicionais, por ex., cefalotina [7] 

31/547 . . . . espiro-condensadas ou formando parte de 
sistemas de anéis em ponte [7] 

31/548 . . . . tendo dois ou mais átomos de enxofre no 
mesmo anel [7] 

31/549 . . . . tendo dois ou mais átomos de nitrogênio no 
mesmo anel, por ex., hidroclorotiazida [7] 

31/55 . . . tendo anéis de sete membros [2] 
31/551 . . . . tendo dois átomos de nitrogênio como 

heteroátomos do anel, por ex., clozapina, 
dizalep [7] 

31/5513. . . . . 1,4-Benzodiazepinas, por ex., 
diazepam [7] 

31/5517. . . . . . condensadas com anéis de cinco 
membros tendo nitrogênio como 
heteroátomo do anel, por ex., 
imidazobenzodiazepinas, triazolam 
[7] 

31/553 . . . . tendo pelo menos um átomo de nitrogênio e 
pelo menos um átomo de oxigênio como 
heteroátomos do anel, por ex., loxapina, 
estaurosporina [7] 

31/554 . . . . tendo pelo menos um átomo de nitrogênio e 
pelo menos um átomo de enxofre como 
heteroátomos do anel, por ex., clotiapina, 
diltiazem [7] 

31/555 . . contendo metais pesados [2] 
31/557 . Eicosanóides, por ex., leucotrienos [3,7] 
31/5575. . tendo um anel de ciclopentano, por ex., 

prostaglandina E2, prostaglandina F2-alfa [7] 
31/5578. . tendo um sistema de anel de pentaleno, por ex., 

carbaciclina, iloprost [7] 
31/558 . . tendo anéis heterocíclicos contendo oxigênio como 

único heteroátomo do anel, por ex., tromboxanos [7] 
31/5585. . . tendo anéis de cinco membros contendo oxigênio 

como único heteroátomo do anel, por ex., 
prostaciclina [7] 

31/559 . . tendo anéis heterocíclicos contendo heteroátomos 
diferentes de oxigênio [7] 

31/56 . Compostos contendo sistemas de anéis de 
ciclopenta[a]hidrofenantreno; Seus derivados, por ex., 
esteróides [4,7] 

 
Nota 
 
 Atenção para a Nota (1) após o título da subclasse C 07 

J, que explica o que é abrangido pelo termo  
“esteróides”. [7] 

 
31/565 . . não substituídos na posição 17 beta por um átomo de 

carbono, por ex., estrano, androstano [2] 
31/566 . . . tendo um grupo oxo na posição 17, por ex., 

estrona [7]  
31/567 . . . substituídos na posição 17-alfa, por ex., 

mestranol, noretandrolona [7] 
31/568 . . . substituídos nas posições 10 e 13 por uma cadeia 

tendo pelo menos um átomo de carbono, por ex., 
androstana, testosterona [7]  

31/5685. . . . tendo um grupo oxo na posição 17, por ex., 
androsterona [7] 

31/569 . . . . substituídos na posição 17-alfa, por ex., 
etisterona [7] 

31/57 . . substituídos na posição 17 beta por uma cadeia de 
dois átomos de carbono, por ex., pregnano [2] 

31/573 . . . substituídos na posição 21, por ex., cortisona, 
dexametasona, prednisona [7] 
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31/575 . . substituídos  na  posição  17 beta por uma cadeia de 
três ou mais átomos de carbono, por ex., colano, 
colestano [2] 

31/58 . . contendo anéis heterocíclicos, por ex., aldosterona, 
danazol, estanozolol, pancurônio, digitogenina 
(digitoxina 31/704) [2,7] 

31/585 . . . contendo anel lactona [2] 
31/59 . Compostos contendo sistemas de anéis de 9,10-seco-

ciclopenta [a]hidrofenantreno, por ex., vitamina D2, 
“ergoesterol ativado”, ergocalciferol, colecalciferol, 
vitamina anti-raquítica [2] 

31/592 . . Derivados de 9,10-secoergostano, por ex., 
ergocalciferol, vitamina D2 [7] 

31/593 . . Derivados de 9,10-secocolestano, por ex., 
colecalciferol, vitamina D3 [7] 

31/595 (abrangido por 31/59) 
31/60 . Ácido salicílico; Seus derivados, por ex., aspirina [2] 
31/603 . . tendo anéis aromáticos adicionais, por ex., 

diflunisal [7] 
31/605 (transferido para 31/60 a 31/621) 
31/606 . . tendo grupos amino [7] 
31/609 . . Amidas, por ex., salicilamida [7] 
31/61 (transferido para 31/60 a 31/621) 
31/612 . . tendo o grupo hidróxi na posição 2 esterificado, por 

ex., ácido salicilsulfúrico (fosfosal 31/661) [7] 
31/615 (transferido para 31/60 a 31/621) 
31/616 . . . por ácidos carboxílicos, por ex., ácido 

acetilsalicílico [7] 
31/618 . . tendo o grupo carboxila na posição 1 esterificado, 

por ex., salsalato [7] 
31/62 (transferido para 31/60 a 31/621) 
31/621 . . . tendo o grupo hidróxi na posição 2 esterificado, 

por ex.benorilato [7] 
31/625 . . tendo substituintes heterocíclicos, por ex., 4-

saliciloilmorfolina (sulfasalazina 31/635) [2,7] 
31/63 . Compostos contendo grupos para -N-benzeno-sulfonil-N, 

por ex., sulfanilamida paranitrobenzeno-sulfonilhidrazona [2] 
31/635 . . tendo um anel heterocíclico [2] 
31/64 . Sulfoniluréias [2] 
31/645 (abrangido por 31/00) 
31/65 . Tetraciclinas [2] 
31/655 . Compostos: azo (–N=N–), diazo (=N2), azoxi (>N–O–

N< ou N(=O)–N<), azido (–N3) ou diazoamino  
(–N=N–N<) [2] 

31/661 . . Ácidos de fósforo ou seus ésteres que não 
apresentam ligações P-C, por ex., fosfosal, 
diclorvos, malation [7] 

31/6615. . . Compostos tendo dois ou mais grupos de ácido 
de fósforo esterificados, por ex., inositol 
trifosfato, ácido fítico [7] 

31/662 . . Ácidos de fósforo ou seus ésteres tendo ligações P-C, 
por ex., foscarnet, triclorfon [7]  

31/663 . . . Compostos tendo dois ou mais grupos de ácido 
de fósforo ou de seus ésteres, por ex., ácido 
clodrônico, ácido pamidrônico [7]  

31/664 . . Amidas de ácidos de fósforo [7] 
31/66 . Compostos de fósforo [2] 
31/665 . . tendo oxigênio como o heteroátomo de um anel, por 

ex., fosfomicina [2] 
31/67 . . tendo o enxofre como o heteroátomo de um anel [2] 
31/675 . . tendo nitrogênio como o heteroátomo de um anel, 

por ex., fosfato piroxidal [2] 

31/68 (transferido para 31/714) 
31/683 . . Diésteres de ácido de fósforo com dois compostos 

hidróxi, por ex., fosfatidilinositóis [7] 
31/685 . . . um dos compostos hidróxi tendo átomos de 

nitrogênio, por ex., fosfatidilserina, lecitina [2,7] 
31/688 . . . ambos os compostos hidróxi tendo átomos de 

nitrogênio, por ex., esfingomielinas [7] 
31/69 . Compostos de boro [2] 
31/695 . Compostos de silício [2] 
31/70 . Carboidratos; Açúcares; Derivados dos mesmos 

(sorbitol 31/047) [2,7] 
 

Nota 
 

Neste grupo, as seguintes expressões são empregadas com o 
significado indicado na Nota (3) após o título da subclasse C 
07 H. [7] 

 
 
31/7004. . Monossacarídeos tendo apenas átomos de carbono, 

hidrogênio e oxigênio [7] 
31/7008. . Compostos tendo um grupo amino diretamente 

ligado a um átomo de carbono do radical sacarídeo, 
por ex., D-galactosamina, ranimustina [7] 

31/7012. . Compostos tendo um grupo carboxila livre ou 
esterificado, ligado diretamente ou através de uma 
cadeia de carbono, a um átomo de carbono do 
radical sacarídeo, por ex., ácido glucurônico, ácido 
neuramínico (ácido glicônico 31/191; ácido 
ascórbico 31/375) [7] 

31/7016. . Dissacarídeos, por ex., lactose, lactulose (ácido 
lactobiônico 31/7032) [7] 

31/702 . . Oligossacarídeos, isto é, tendo três a cinco radicais 
sacarídeos ligados entre si por meio de ligações 
glicosídicas [7] 

31/7024. . Ésteres de sacarídeos [7] 
31/7028. . Compostos tendo radicais sacarídeos ligados a 

compostos não-sacarídeos mediante ligações 
glicosídicas [7] 

31/7032. . . ligados a um poliol, isto é, compostos tendo dois 
ou mais grupos hidróxi livres ou esterificados, 
incluindo o grupo hidróxi envolvido na ligação 
glicosídica, por ex., monoglicosil-
diacilglicerídios, ácido lactobiônico, 
gangliosídios [7] 

31/7034. . . ligados a um composto carbocíclico, por ex., 
ploridzin [7] 

31/7036. . . . tendo pelo menos um grupo amino 
diretamente ligado ao anel carboxílico, por 
ex., estreptomicina, gentamicina, amikacina, 
vaiidamicina, fortimicina [7]  

31/704 . . . . ligados a um anel carbocíclico condensado, 
por ex., senosídios, tiocolquicosídios, escina, 
daunorubicina, digitoxina [7] 

31/7042. . Compostos tendo radicais sacarídeos e anéis 
heterocíclicos [7] 

31/7048. . . tendo oxigênio como heteroátomo do anel, por 
ex., leucoglicosan, hesperidina, eritromicina, 
nistatina [7] 

31/705 (transferido para 31/704) 
31/7052. . . tendo nitrogênio como heteroátomo do anel, por 

ex., nucleosídios, nucleotídios [7] 
31/7056. . . . contendo anéis de cinco membros com 

nitrogênio como heteroátomo do anel [7] 
31/706 . . . . contendo anéis de seis membros com 

nitrogênio como heteroátomo do anel [7] 
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31/7064. . . . . contendo pirimidinas condensadas ou 
não-condensadas [7] 

31/7068. . . . . . tendo grupos oxo diretamente 
ligados ao anel de pirimidina, por 
ex., citidina, ácido citidílico [7] 

31/7072. . . . . . . tendo dois grupos oxo 
diretamente ligados ao anel de 
pirimidina, por ex., uridina, 
ácido uridílico, timidina, 
zidovudina [7] 

31/7076. . . . . . contendo purinas, por ex., adenosina, 
ácido adenílico [7] 

31/708 . . . . . . . tendo grupos oxo diretamente 
ligados ao sistema de anel da 
purina, por ex., guanosina, ácido 
guanílico [7] 

31/7084. . Compostos tendo dois nucleosídios ou nucleotídios, 
por ex., dinucleotídio nicotinamida-adenina, 
dinucleotídio flavina-adenina [7] 

31//7088. . Compostos tendo três ou mais nucleosídios ou 
nucleotídios [7] 

31/71 (transferido para 31/70 a 31/714) 
31/7105. . . Ácidos ribonucléicos naturais, isto é, contendo 

apenas riboses ligadas à adenina, guanina, 
citosina ou uracila e tendo ligações 3’-5’-
fosfodiésteres [7] 

31/711 . . . Ácidos desoxiribonucléicos naturais, isto é, 
contendo apenas 2’-desoxiriboses ligadas à 
adenina, guanina, citosina ou timina e tendo 
ligações 3’-5’-fosfodiésteres [7] 

31/7115. . . Ácidos nucléicos ou oligonucleotídios tendo 
bases modificadas, isto é, diferentes de adenina, 
guanina, citosina, uracila ou timina [7] 

31/712 . . . Ácidos nucléicos ou oligonucleotídios tendo 
açúcares modificados, isto é, diferentes de ribose 
ou 2’-desoxiribose [7] 

31/7125. . . Ácidos nucléicos ou oligonucleotídios tendo 
ligação internucleosídica modificada, isto é, 
diferente de 3’,5’-fosfodiésteres [7] 

31/713 . . . Ácidos nucléicos ou oligonucleotídios de dupla 
espiralação [7]  

31/7135 . . Compostos contendo metais pesados [7] 
31/714 . . . Cobalaminas, por ex., cianocobalamina, 

vitamina B12 [7] 
31/715 . . Polissacarídeos, isto é tendo mais de cinco radicais 

sacarídios ligados entre si por ligações glicosídicas; 
Seus derivados, por ex., éteres, ésteres[2] 

31/716 . . . Glicans [7] 
31/717 . . . . Celuloses [7] 
31/718 . . . . Amido ou amido degradado, por ex., 

amilose, amilopectina [7] 
31/719 . . . . Pululanas [7] 
31/72 (abrangido por 31/715) 
31/721 . . . . Dextranos [7] 
31/722 . . . . Quitina; Quitosan [7] 
31/723 . . . . Xantanos [7] 
31/724 . . . . Ciclodextrinas [7] 
31/725 (abrangido por 31/715) 
31/726 . . . Glicosaminoglicans, isto é, mucopolissacarídeos 

(sulfato de condroitina, sulfato de dermatan 
31/737) [7] 

31/727 . . . . Heparina; Heparan [7] 
31/728 . . . . Ácido hialurônico [7] 
31/729 . . . Ágar; Agarose; Agaropectina [7] 
31/73 (abrangido por 31/715) 

31/731 . . . Carragenans [7] 
31/732 . . . Pectina [7] 
31/733 . . . Fructosans, por ex., inulina [7] 
31/734 . . . Ácido algínico [7] 
31/735 (abrangido por 31/715) 
31/736 . . . Glicomanans ou galactomanans, por ex., goma 

de vagem de alforrabeira, goma guar [7] 
31/737 . . . Polissacarídeos sulfatados, por ex., sulfato de 

condroitina, sulfato de dermatan (31/727 tem 
prioridade) [7] 

31/738 . . . Polissacarídeos reticulados [7] 
31/739 . . . Lipopolissacarídeos [7] 
31/74 . Materiais poliméricos sintéticos [2] 
31/745 . . Polímeros de hidrocarbonetos [2] 
31/75 . . . de eteno [2] 
31/755 . . Polímeros contendo halogênio [2] 
31/76 . . . de cloreto de vinila [2] 
31/765 . . Polímeros contendo oxigênio [2] 
31/77 . . . de oxiranos [2] 
31/775 . . . Resinas fenólicas [2] 
31/78 . . . de ácido acrílico ou de seus derivados [2] 
31/785 . . Polímeros contendo nitrogênio [2] 
31/787 . . . contendo anéis heterocíclicos tendo nitrogênio 
como heteroátomo [7] 
31/787 . . . contendo anéis heterocíclicos tendo nitrogênio 

como heteroátomo [7] 
31/79 . . . de vinil pirrolidona [2] 
31/795 . . Polímeros contendo enxofre [2] 
31/80 . . Polímeros contendo heteroátomos não incluídos nos 

grupos 31/755 a 31/795 [2] 

33/00 Preparações medicinais contendo substâncias ativas 
inorgânicas [2] 

33/02 . Amônia; Seus compostos [2] 
33/04 . Enxofre, selênio ou telúrio; Seus compostos [2] 
33/06 . Alumínio, cálcio ou magnésio; Seus compostos [2] 
33/08 . . Óxidos; Hidróxidos [2] 
33/10 . . Carbonatos; Bicarbonatos [2] 
33/12 . . Silicato de magnésio [2] 
33/14 . Cloretos de metais alcalinos; Cloretos de metais alcalino-

terrosos [2] 
33/16 . Compostos de flúor [2] 
33/18 . Iodo; Seus compostos [2] 
33/20 . Cloro  elementar; Compostos inorgânicos que liberam 

cloro [2] 
33/22 . Compostos de Boro [2] 
33/24 . Metais pesados; Seus compostos [2] 
33/26 . . Ferro; Seus compostos [2] 
33/28 . . Mercúrio; Seus compostos [2] 
33/30 . . Zinco; Seus compostos [2] 
33/32 . . Manganês; Seus compostos [2] 
33/34 . . Cobre; Seus compostos [2] 
33/36 . . Arsênio; Seus compostos [2] 
33/38 . . Prata; Seus compostos [2] 
33/40 . Peróxidos [2] 
33/42 . Fósforo; Seus compostos [2] 
33/44 . Carbono elementar, por ex., carvão vegetal, negro- 

fumo [2] 

35/00 Preparações medicinais contendo materiais de 
constituição indeterminada ou seus produtos de 
reação [2] 

35/02 . de materiais inanimados [2] 
35/04 . . Alcatrões; Betumes; Óleos minerais; 

Betuminosulfonato de amônia, por ex., Ictiol [2] 
35/06 . . . Óleos minerais [2] 
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35/08 . . Águas minerais [2] 
35/10 . . Turfa; Âmbar [2] 
35/12 . Materiais derivados de mamíferos ou pássaros [2] 
35/14 . . Sangue [2] 
35/16 . . . Plasma; Soro [2] 
35/18 . . . Eritrócitos [2] 
35/20 . . Leite; Colostro [2] 
35/22 . . Urina; Aparelho urinário [2] 
35/23 . . . Rim [3] 
35/24 . . Muco; Glândulas mucosas; Secreções das bolsas; 

Fluido articular: Excretos: Fluido céfalo  
raquidiano [2] 

35/26 . . Linfa; Glândulas linfáticas; Timo [2] 
35/28 . . Medula; Baço [2] 
35/30 . . Nervos; Cérebro [2] 
35/32 . . Ossos; Tendões; Dentes; Cartilagens (medula 35/28) 

[2] 
35/34 . . Músculos; Coração [2] 
35/36 . . Pele; Cabelo; Unhas; Glândulas sebáceas; Cerume 

(contendo lanolina como ingrediente ativo 31/56) [4] 
35/37 . . Aparelho digestivo [3] 
35/38 . . . Estômago; Intestino [3] 
35/39 . . . Pâncreas [3] 
35/407 . . . Fígado [3] 
35/413 . . . Bile [3] 
35/42 . . Pulmões [2] 
35/44 . . Olhos; Vasos; Cordão umbilical [2] 
35/48 . . Órgãos de reprodução; Embriões [2] 
35/50 . . . Placenta; Fluido amniótico [2] 
35/52 . . . Esperma [2] 
35/54 . . . Ovários; Óvulos; Embriões [2] 
35/55 . . Glândulas não previstas em nenhum dos subgrupos 

precedentes deste grupo principal [3] 
35/56 . Materiais derivados de outros animais que não 

mamíferos ou pássaros [2] 
35/58 . . Serpentes (antígenos 39/38) [2] 
35/60 . . Peixes (vitamina A 31/07; vitamina D 31/59) [2] 
35/62 . . Sanguessugas [2] 
35/64 . . Insetos, por ex., geléia real [2] 
35/66 . Materiais derivados de microorganismos [2] 
35/68 . . Protozoários [2] 
35/70 . . Fungos inferiores [2] 
35/72 . . Levedos [2] 
35/74 . . Bactérias [2] 
35/76 . . Vírus [2] 
35/78 . Materiais derivados de plantas [2] 
35/80 . . Algas [2] 
35/82 . . Liquens [2] 
35/84 . . Fungos superiores [2] 

38/00 Preparações medicinais contendo peptídeos (peptídeos 
contendo anéis beta-lactama 31/00: dipeptídeos cíclicos não 
tendo em sua molécula nenhuma outra ligação peptídica 
além das que formam seu anel, por exemplo, piperazina-2.5-
dionas, 31/00; alcalóides de ergota do tipo peptídeos cíclicos 
31/48; contendo compostos macromoleculares tendo 
unidades de aminoácidos distribuídas estatisticamente 31/74; 
preparações medicinais contendo antígenos ou anticorpos 
39/00: preparações medicinais caracterizados pelos 
ingredientes não ativos, por exemplo, peptídeos como 
carreadores de medicamentos 47/00.[6] 

Notas 
 
(1) Os termos ou expressões empregados neste grupo seguem 

exatamente as definições dadas na Nota (1) após ao título da 
subclasse C 07 K [6] 

(2) Preparações contendo fragmentos de peptídeos, ou peptídeos 
modificados pela remoção ou adição de aminoácidos, pela 
substituição dos aminoácidos por outros, ou pela combinação 
dessas modificações, são classificados como preparações que 
contêm peptídeos matrizes. No entanto, preparações 
contendo fragmentos de peptídeos que têm apenas quatro 
aminoácidos ou menos também são classificados nos grupos 
38/05 a  
38/07. [6] 

(3) Preparações contendo peptídeos preparações pela tecnologia 
do DNA recombinante não são classificadas de acordo com 
hospedeiro, mas de acordo com o peptídeo original expresso, 
por exemplo, preparações contendo peptídeo do HIV 
expresso em E. coli são classificadas como as preparações 
contendo peptídeos do HIV. [6] 

 
38/01 . Proteínas hidrolisadas; Seus derivados [6] 
38/02 . Peptídeos de número indefinido de aminoácidos; Seus 

derivados [6] 
38/03 . Peptídeos com até 20 aminoácidos em uma seqüência 

indefinida ou apenas parcialmente definida; Seus 
derivados [6] 

38/04 . Peptídeos com até 20 aminoácidos em uma seqüência 
totalmente definida; Derivados destes (gastrinas 38/16, 
somatostatinas 38/31, melanotropinas 38/34) [6] 

38/05 . . Dipeptídeos [6] 
38/06 . . Tripeptídeos [6] 
38/07 . . Tetrapeptídeos [6] 
38/08 . . Peptídeos com 5 a 11 aminoácidos [6] 
38/09 . . . Hormônio liberador do hormônio luteinizante 

(LHRH); Peptídeos relacionados [6] 
38/10 . . Peptídeos com 12 a 20 aminoácidos [6] 
38/11 . . . Oxitocinas; Vasopressinas; Peptídeos 

relacionados.[6] 
38/12 . . Peptídeos cíclicos 6] 
38/13 . . . Ciclosporinas [6] 
38/14 . . Peptídeos contendo radicais de sacarídeos [6] 
38/15 . . Depsipeptídeos; Seus derivados [6] 
38/16 . Peptídeos tendo mais de 20 aminoácidos; Gastrinas; 

Somatostatinas; Melanotropinas; Seus derivados [6] 
38/17 . . de animais; de humanos.[6] 
38/18 . . . Fatores do crescimento; Reguladores do 

crescimento [6] 
38/19 . . . Citocinas; linfocinas;Interferons [6] 
38/20 . . . . Interleucinas [6] 
38/21 . . . . Interferons [6] 
38/22 . . . Hormônios (derivados da pró-opiomelanocortina, 

pró-encefalina ou pró-dinorfina 38/33, por 
exemplo, corticotropina 38/35) [6] 

38/23 . . . . Calcitoninas [6] 
38/24 . . . . Hormônio folículo estimulante (FSH); 

Gonadotropinas coriônicas, por exemplo, 
HCG; Hormônio luteinizante (LH); 
Hormônio estimulante da tireóide (TSH).[6] 

38/25 . . . . Fator liberador do hormônio do crescimento 
(GH-RF) (Somatoliberina) [6] 

38/26 . . . . Glucagons.[6] 
38/27 . . . . Hormônio do crescimento (GH) 

(Somatotropina).[6] 
38/28 . . . . Insulinas [6] 
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38/29 . . . . Hormônio paratireóideo (paratormônio) 
peptídeos relacionados com hormônio 
paratireóideo [6] 

38/30 . . . . Fatores do crescimento semelhantes à 
insulina (Somatomedinas), por exemplo, 
IGF-1, IGF-2 [6] 

38/21 . . . . Somatostatinas [6] 
38/32 . . . . Timopoietinas [6] 
38/33 . . . derivadas da pró-opiomelanocortina, pró-

encefalina ou pró-dinorfina [6] 
38/34 . . . . Hormônio estimulador dos melanócitos 

(MSH), por ex., alfa ou beta-melanotropina 
[6] 

38/35 . . . . Cortcotropina (ACTH) [6] 
38/36 . . . Fatores de coagulação sangüínea ou de 

fibrinólise.[6] 
38/37 . . . . Fatores VIII. [6] 
38/38 . . . Albuminas[6] 
38/39 . . . Peptídeos de tecido conjuntivo, por exemplo, 

colágeno, elastina, laminina, fibronectina, 
vitronectina, globulina insolúvel a frio (CIG) [6] 

38/40 . . . Transferrinas, por exemplo, lactoferrinas, 
ovotransferrinas [6] 

38/41 . . Peptídeos contendo anéis porfirin ou corrin [6] 
38/42 . . . Hemoglobinas, Mioglobinas  [6] 
38/43 . . Enzimas; Pró-enzimas;Seus derivados [6] 
 
Nota 
 Neste grupo: 

–  as pró-enzimas são classificadas com as enzimas 
correspondentes: 

– as enzimas são geralmente categorizadas de acordo com 
a “Nomenclatura e Classificação de Enzimas” da 
Comissão Internacional de Enzimas. Quando apropriado, 
essa designação aparece nos subgrupos abaixo, em 
parênteses. [6] 

 
38/44 . . . Oxidoredutases (1) [6] 
38/45 . . . Transferases (2) [6] 
38/46 . . . Hidrolases (3) [6] 
38/47 . . . . atuando nos compostos glicosil (3.2), por ex., 

celulases, lactases [6] 
38/48 . . . . atuando nas ligações peptídicas (3,4) [6] 
38/49 . . . . . Uroquinase. Ativador de plasminogênio 

tecidual [6] 
38/50 . . . . atuando nas ligações carbono-nitrogênio, que 

não as ligações peptídicas (3.5), por 
exemplo, asparaginase [6] 

38/51 . . . Liases (4) [6] 
38/52 . . . Isomerases (5) [6] 
38/53 . . . Ligases (6) [6] 
38/54 . . . Misturas de enzimas ou proenzimas cobertas por 

mais de uma única dos grupos 38/44 a 38/46 ou 
38/51 a 38/53.[6] 

38/55 . . Inibidores da protease [6] 
38/56 . . . de plantas [6] 
38/57 . . . de animais; de humanos [6] 
38/58 . . . . de sanguessugas, por exemplo, hirudina, 

eglina [6] 
 

39/00 Preparações medicinais contendo antígenos ou 
anticorpos (materiais para imunoensaio G 01 N 33/53) [2] 

Notas 
 
(1) Os grupos 39/002 a 39/295 abrangem preparações contendo 

protozoários, bactérias, vírus ou subunidades destes, por ex., 
partes de membranas [3] 

(2) A preparação de composições de antígenos ou anticorpos é 
também classificada na subclasse C 12 N, se a fase do 
cultivo dos microorganismos tiver interesse. [3] 

 
39/002 . . Antígenos de protozoários [3] 
39/005 . . Antígenos de Trypanosoma [3] 
39/008 . . Antígenos de Leishmania [3] 
39/012 . . Antígenos de Coccidia [3] 
39/015 . . Antígenos de Hemosporidia, por ex., antígenos de 

Plasmodium [3] 
39/018 . . . Antígenos de Babesia, por ex., antígenos de 

Theileria [3] 
39/02 . Antígenos bacterianos [2] 
39/04 . . Mycobacterium, por ex., Mycobacterium 

tuberculosis [2, 3] 
39/05 . . Corynebacterium; Propionibacterium [3] 
39/07 . . Bacillus [3] 
39/08 . . Clostridium, por ex., Clostridium tetani [2] 
39/085 . . Staphylococcus [3] 
39/09 . . Streptococcus [3] 
39/095 . . Neisseria [3] 
39/10 . . Brucella; Bordetella, por ex., Bordetella pertussis [3] 
39/102 . . Pasteurella; Haemophilus [3] 
39/104 . . Pseudomonas [3] 
39/106 . . Vibrio; Campylobacter [3] 
39/108 . . Escherichia; Klebsiella [3] 
39/112 . . Salmonella; Shigella [3] 
39/114 . . Fusobacterium [3] 
39/116 . . Antígenos bacterianos polivalentes [3] 
39/118 . Chlamydiaceae, por ex., Chamydia trachomatis ou 

Chlamydia psittaci [3] 
39/12 . Antígenos virais [2] 
39/125 . . Picornaviridae, por ex., calcivirus [3] 
39/13 . . . Poliovirus [3] 
39/135 . . . Vírus da febre aftosa [3] 
39/145 . . Orthomyxoviridae, por ex., vírus da gripe [3] 
39/15 . . Reoviridae, por ex., vírus da diarréia bovina [3] 
39/155 . . Paramyxoviridae, por ex., vírus da parainfluenza [3] 
39/165 . . . Vírus da caxumba ou sarampo [3] 
39/17 . . . Vírus da doença de Newcastle [3] 
39/175 . . . Vírus do desarranjo canino [3] 
39/187 . . Vírus da peste suína [3] 
39/193 . . Vírus da encefalomielite eqüina [3] 
39/20 . . Vírus da rubéola [2] 
39/205 . . Rhabdoviridae, por ex., vírus da hidrofobia [3] 
39/21 . . Retroviridae, por ex., vírus da anemia infecciosa dos 

eqüinos [3] 
39/215 . . Coronoviridae, por ex., vírus da bronquite infecciosa 

das aves [3] 
39/225 . . . Vírus da gastroenterite transmissível dos suínos 

[3] 
39/23 . . Parvoviridae, por ex., vírus da panleucopenia felina 

[3] 
39/235 . . Adenoviridae [3] 
39/245 . . Herpetoviridae, por ex., vírus do herpes simples [3] 
39/25 . . . Vírus da varicela-zoster [3] 
39/255 . . . Vírus da doença de Marek [3] 
39/265 . . . Vírus da rino-tranqueíte infecciosa [3] 
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(Uma linha vertical à esquerda do grupo indica que o grupo também pode ser usado com dois pontos ao invés da barra obliqua, para indexação de 
informação adicional) 

39/27 . . . Vírus da rino-pneumonia eqüina [3] 
39/275 . . Poxviridae, por ex., poxivirus de aves [3] 
39/285 . . . Vírus da varíola do gado ou vírus da varíola [3] 
39/29 . . Vírus da hepatite [3] 
39/295 . . Antígenos virais polivalentes (vírus da varíola do 

gado ou vírus da varíola 39/285); Misturas de 
antígenos virais e bacterianos [3] 

39/35 . Alergenos [3] 
39/36 . . a partir do pólen [2,3] 
39/38 . Antígenos de serpentes [2] 
39/385 . Haptenos ou antígenos ligados a carreadores [3] 
39/39 . caracterizados por aditivos imuno-estimulantes, por ex., 

adjuvantes químicos [3] 
39/395 . Anticorpos (aglutininas 37/46); Imunoglobulinas; 

Imunosoro, por ex., soro antilinfocítico [2, 3] 
39/40 . . bacteriano [2,3] 
39/42 . . viral [2,3] 
39/44 . . Anticorpos ligados a carreadores [2,3] 

41/00 Preparações medicinais obtidas por meio do tratamento 
de materiais com energia de ondas ou por irradiação de 
partículas (31/59 tem prioridade; válvulas de descarga 
elétrica H 01 J) [2] 

45/00 Preparações medicinais contendo ingredientes ativos não 
previstos nos grupos 31/00 a 41/00 [2, 6] 

45/05 (abrangido por 45/00) 
45/06 . Misturas de ingredientes ativos sem caracterização 

química, por ex., compostos antiflogísticos e 
cardiológicos [2] 

45/08 . Misturas de um ingrediente ativo e de uma substância 
auxiliar, não sendo, nem uma nem outra, quimicamente 
caracterizada, por ex., anti-histamínico e substância 
tenso-ativa [2] 

47/00 Preparações medicinais caracterizadas pelos ingredientes 
não ativos utilizados, por ex., excipientes, aditivos  
inertes [2] 

47/02 . Compostos inorgânicos [5] 
47/04 . . Não-metais; Seus compostos [5] 
47/06 . Compostos orgânicos [5] 
47/08 . . contendo oxigênio [5] 
47/10 . . . Álcoois; Fenóis; Seus sais [5] 
47/12 . . . Ácidos carboxílicos; Seus sais ou anidridos [5] 
47/14 . . . Ésteres de ácidos carboxílicos [5] 
47/16 . . contendo nitrogênio [5] 
47/18 . . . Aminas; Compostos de amônio quaternário [5] 
47/20 . . contendo enxofre [5] 
47/22 . . Compostos heterocíclicos [5] 
47/24 . . contendo outros átomos que não carbono, 

hidrogênio, halogênios, oxigênio, nitrogênio ou 
enxofre [5] 

47/26 . . Carboidratos [5] 
47/28 . . Esteróides [5] 
47/30 . Compostos macromoleculares [5] 
47/32 . . Compostos macromoleculares obtidos por reações 

envolvendo somente ligações insaturadas carbono-
carbono [5] 

47/34 . . Compostos macromoleculares obtidos de outro modo 
que não por reações envolvendo somente ligações 
insaturadas carbono-carbono [5] 

47/36 . . Polissacarídeos; Seus derivados [5] 
47/38 . . . Celulose; Seus derivados [5] 

47/40 . . . Ciclodextrinas; Seus derivados [5] 
47/42 . . Proteínas; Polipeptídeos; Seus produtos de 

degradação; Seus derivados [5] 
47/44 . Óleos, gorduras ou ceras de acordo com mais de um dos 

grupos 47/02 a 47/42 [5] 
47/46 . Ingredientes de constituição indeterminada ou seus 

produtos de reação [5] 
47/48 . o ingrediente não-ativo sendo ligado quimicamente ao 

ingrediente ativo, por ex., drogas poliméricas conjugadas  
[5] 

48/00 Preparações medicinais contendo material genético o 
qual é inserido nas células dos corpos vivos para tratar 
doenças genéticas; Geneterapia [5] 

49/00 Preparações para testes in vivo 
49/04 . Preparações para contrastes em Raio X [3] 
49/06 . Preparações de contraste de ressonância magnética 

nuclear (NMR); Preparações de contraste para 
formação de imagem por ressonância magnética  
(MRI) [7] 

49/08 . . caracterizadas pelo veículo [7] 
49/10 . . . Compostos orgânicos [7] 
49/12 . . . . Compostos macromoleculares [7] 
49/14 . . . . Peptídios, por ex., proteínas [7]  
49/16 . . . . . Anticorpos; Imunoglobulinas; 

Fragmentos dos mesmos [7] 
49/18 . . caracterizadas por uma forma física especial, por 

ex., emulsões, microcápsulas, lipossomos [7] 
49/20 . . contendo radicais livres [7] 
49/22 . Preparações ecográficas; Preparações de formação de 

imagem por ultra-som [7] 

51/00 Preparações contendo substâncias radioativas para uso 
na terapia ou testes in vivo [6] 

 
Nota 
 
 Neste grupo, é conveniente acrescentar os códigos de 

indexação dos grupos 101:00 a 123:00. Os códigos de 
indexação devem ser não-ligados. [6] 

 
51/02 . caracterizado pelo carreador [6] 
51/04 . . Compostos orgânicos [6] 
51/06 . . . Compostos macromoleculares [6] 
51/08 . . . Peptídeos, por exemplo, proteínas [6] 
51/10 . . . . Anticorpos ou imunoglobulinas; Seus 

fragmentos [6] 
51/12 . caracterizado por uma forma física especial, por 

exemplo, emulsão, microcápsulas, lipossomas [6] 
 
 
Esquema de indexação associado ao grupo 51/00, relativo à 
natureza ou atividade da substância radioativa. Os códigos de 
indexação devem ser não-ligados. [6] 
 
Nota 
 
 Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece as regras 

relativas à aplicação e apresentação dos diferentes tipos de 
código de indexação. [6] 

 

101:00 Não metais radioativos [6] 
101:02 . Halogênios [6] 
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103:00 Metais radioativos.[6] 
103:10 . Tecnécio; Rênio [6] 
103:20 . Índio [6] 
103:30 . Terras raras [6] 
103:32 . . Ítrio [6] 
103:34 . . Gadolínio [6] 

103:36 . . Itérbio [6] 
103:40 . Actinídeos [6] 

121:00 Preparações para uso em terapia.[6] 

123:00 Preparações para teste in vivo.[6] 

 

A 61 L MÉTODOS OU APARELHOS PARA ESTERILIZAR MATERIAIS OU OBJETOS EM GERAL; DESINFECÇÃO, 
ESTERILIZAÇÃO OU DESODORIZAÇÃO DO AR; ASPECTOS QUÍMICOS DE ATADURAS, CURATIVOS, 
ALMOFADAS ABSORVENTES OU ARTIGOS CIRÚRGICOS; MATERIAIS PARA ATADURAS, CURATIVOS, 
ALMOFADAS ABSORVENTES OU ARTIGOS CIRÚRGICOS (conservação de corpos ou desinfecção caracterizada pelo agente 
empregado A 01 N; conservação, por ex., esterilização de alimentos ou gêneros alimentícios A 23; preparações para finalidades 
médicas, odontológicas ou de toalete A 61 K; preparação do ozônio C 01 B 13/10) [4] 

 
 

Nota: 
 
Invenções relacionadas a processos usando enzimas ou microorganismos para: 
(i) liberar separar ou purificar um composto ou composição pré-existente, ou para 
(ii) tratar tecidos ou limpar superfícies sólidas de materiais,  
são classificados também na subclasse C 12 S. [5] 

 
 
Índice da Subclasse 
 
DESINFECÇÃO OU ESTERILIZAÇÃO DE 
MATERIAIS 

Métodos ou aparelhos em geral...........................................2/00 
do ar.....................................................................................9/00 
de refugos ..........................................................................11/00 
de lentes de contato...........................................................12/00 

MATERIAIS PARA 
Ataduras, curativos ou almofadas absorventes..................15/00 
suturas ou para ligar vasos  
sangüíneos .........................................................................17/00 

bandagens líquidas........................................................... 26/00 
prótese ou para cobertura de próteses ............................. 27/00 
dispositivos de colostomia ................................................ 28/00 
cateteres ou para revestir cateteres.................................... 29/00 
outros artigos cirúrgicos.................................................... 31/00 

ADESIVOS CIRÚRGICOS, CIMENTOS, BANDAGENS 
LÍQUIDAS.................................................................................... 24/00 
TRATAMENTO ANTICOAGULANTE DE ARTIGOS 
CIRÚRGICOS............................................................................... 33/00 
 

 

Nota 
 

Nos grupos 2/00 a 12/00 é aconselhável acrescentar os 
códigos de indexação do grupo 101:00. Os códigos de 
indexação devem ser não-ligados [7] 

 
Desinfecção ou esterilização 
 
2/00 Métodos ou Aparelhos para desinfecção ou esterilização 

de materiais ou objetos diferentes de alimentos ou lentes 
de contato; Acessórios dos mesmos (para lentes de contato 
12/00; atomizadores para agentes de desinfecção A 61 M; 
esterilização de embalagens ou conteúdo de embalagens em 
associação com a embalagem B 65 B 55/00; tratamento de 
água, água residual, esgoto ou lodo C 02 F; desinfecção de 
papel D 21 H 21/36; artigos tendo provisão para 
desinfecção, ver as subclasses relevantes para esses 
artigos, por ex., H 04 R 1/12) [3,5,7] 

2/02 . usando fenômenos físicos [3] 
2/025 . . Ultra-sônico [7] 
2/03 . . Corrente elétrica, por ex., eletrólise [7] 
2/04 . . Calor (2/08 tem prioridade) [3] 
2/06 . . . Gás quente [3] 
2/07 . . . . Vapor [7] 

2/08 . . Radiação [3] 
2/10 . . . Radiação ultravioleta [3] 
2/12 . . . Microondas [3] 
2/14 . . Plasma, por ex., gases ionizados [3] 
2/16 . usando substâncias químicas [3] 
2/18 . . substâncias líquidas [3] 
2/20 . . substâncias gasosas, por ex., vapores [3] 
2/22 . . substâncias de fases, por ex., fumaças, aerossóis [3] 
2/23 . . Substâncias sólidas, por ex., grânulos, pós, blocos, 

comprimidos [7] 
2/232 . . . em camadas ou revestidas [7] 
2/235 . . . celulares, porosas ou espumadas [7] 
2/238 . . . Metais ou ligas, por ex., metais  

oligodinâmicos [7] 
2/24 . Aparelhos usando operação programada ou  

automática [3] 
2/26 . Acessórios [3] 
2/28 . . Dispositivos para testar a eficiência ou finalização 

do processo de esterilização, por ex., indicadores 
que mudam a cor (métodos envolvendo enzimas ou 
microorganismos C 12 Q 1/00; aparelho 
envolvendo enzimas ou microorganismos C 12 M 
1/34 [7]  
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9/00 Desinfecção, esterilização ou desodorização do ar 
(desodorantes do corpo A 61 K 7/32; purificação do ar por 
respiradores A 62 B, A 62 D 9/00; separação de partículas 
dispersas por gases ou vapores B 01 D 45/00 a 51/00, B 03 
C 3/00; purificação química de gases de refugo, por ex., 
fumaça, fumo, gases de condutos de fumaça, gases de 
descarga de motores B 01 D 53/34; produção de ozônio C 
01 B 13/10; sistemas de ar condicionado incorporando 
esterilização F 24 F 3/16) 

9/01 . Composições desodorantes [2] 
9/012 . . caracterizadas por se apresentarem numa forma 

especial, por ex., géis, emulsões [7] 
9/013 . . contendo extratos de animais ou plantas ou 

materiais vegetais [7] 
9/014 . . contendo material adsorvente, por ex., carbono 

ativado [7] 
9/015 . usando substâncias gasosas ou vaporosa, por ex., ozônio 

(9/20 tem prioridade) [3] 
9/02 . . usando substâncias evaporadas no ar por 

aquecimento ou combustão [3] 
9/03 . . . Aparelhos para as mesmas [3] 
9/04 . . usando substâncias evaporadas no ar sem 

aquecimento [3] 
9/05 . . . especialmente adaptado para ser liberado por 

contato com um líquido, por ex., para  
banheiros [7] 

9/12 . . . Aparelhos, por ex., ligadores, para isso [3] 
9/14 . usando substâncias vaporizadas ou pulverizadas [3] 
9/16 . usando fenômenos físicos [3] 
9/18 . . Radiação (9/22 tem prioridade) [3] 
9/20 . . . Radiação ultravioleta [3] 
9/22 . . Ionização [3] 

11/00 Métodos especialmente adaptados para refugos 

12/00 Métodos ou aparelhos para desinfecção ou esterilização 
de lentes de contato; Acessórios dos mesmos [7] 

12/02 . usando fenômenos físicos, por ex., eletricidade, ultra-
som ou ultrafiltração [7] 

12/04 . . Calor (12/06 tem prioridade) [7] 
12/06 . . Radiação, por ex., ultravioleta ou microondas [7] 
12/08 . usando substâncias químicas [7] 
12/10 . . Halogênios ou compostos dos mesmos [7] 
12/12 . . Compostos não-macromoleculares contendo 

oxigênio, por ex., peróxido de hidrogênio ou ozônio 
(12/10 tem prioridade) [7] 

12/14 . . Compostos orgânicos não abrangidos pelos grupos 
12/10 ou 12/12 [7] 

Aspectos químicos para ataduras, curativos, almofadas 
absorventes ou uso de materiais para sua realização; Materiais 
para artigos cirúrgicos, por ex., sutura cirúrgica; Atadura 
líquida, adesivos cirúrgicos ou cimentos, próteses ou cateteres 

15/00 Aspectos químicos ou uso de materiais para ataduras ou 
curativos ou almofadas absorventes (outros aspectos de 
ataduras, curativos ou almofadas absorventes A 61 F 
13/00; curativos radioativos A 61 M 36/14) 

 
Notas: 
 
(1) Em cada conjunto dos grupos 15/08 a 15/12 e 15/18 a 

15/40, salvo indicação contrária, uma invenção é 
classificada no último local apropriado [5] 

(2) As invenções classificadas nos subgrupos 15/08 a15/12 são 
também classificadas no subgrupo 15/14, se tiver interesse 
[5] 

(3) As invenções classificadas nos subgrupos 15/18 a 15/40, 
também são classificadas nos subgrupos 15/42 a 15/64, se 
tiver interesse [5] 

15/07 . Ataduras para adquirirem rigidez 
15/08 . . contendo materiais inorgânicos, por ex., gesso de 

Paris [5] 
15/10 . . contendo materiais orgânicos [5] 
15/12 . . contendo materiais macromoleculares [5] 
15/14 . . Uso de materiais caracterizados por sua função ou 

propriedades físicas [5] 
15/16 . Ataduras, curativos ou almofadas absorventes para 

fluídos fisiológicos como urina ou sangue, por ex., 
toalhas sanitárias, tampões [5] 

15/18 . . contendo materiais inorgânicos [5] 
15/20 . . contendo materiais orgânicos [5] 
15/22 . . contendo materiais macromoleculares [5] 
15/24 . . . Compostos macromoleculares obtidos por 

reações envolvendo somente ligações 
insaturadas carbono-carbono; Seus derivados 
[5] 

15/26 . . . Compostos macromoleculares, obtidos de outra 
maneira que não por reações envolvendo 
somente ligações insaturadas carbono-carbono; 
Seus derivados [5] 

15/28 . . . Polissacarídeos ou seus derivados [5] 
15/30 . . . Borrachas ou seus derivados [5] 
15/32 . . . Proteínas, polipeptídios; Seus produtos de 

degradação ou derivados, por ex., albumina, 
colágeno, fibrina, gelatina [5] 

15/34 . . . Óleos, gorduras, ceras ou resinas naturais [5] 
15/36 . . contendo microorganismos [5] 
15/38 . . contendo enzimas [5] 
15/40 . . contendo ingredientes de constituição 

indeterminada ou seus produtos de reação [5] 
15/42 . . Uso de materiais caracterizados por sua função ou 

propriedades físicas (ataduras líquidas 25/00) [5] 
15/44 . . . Medicamentos [5] 
15/46 . . . Desodorantes ou neutralizantes de mau cheiro, 

por ex., para inibir a formação de amônia ou de 
bactérias [5] 

15/48 . . . Surfactantes [5] 
15/50 . . . Lubrificantes; Agentes antiaderentes [5] 
15/52 . . . Rejeitadores de água [5] 
15/54 . . . Materiais radio-opacos [5] 
15/56 . . . Indicadores de umidade ou colorantes [5] 
15/58 . . . Adesivos [5] 
15/60 . . . Materiais formadores de gel por absorção de 

líquidos, por ex., super absorventes [5] 
15/62 . . . Materiais hidrossolúveis ou hidrodegradáveis 

[5] 
15/64 . . . especialmente adaptados para serem 

reabsorvíveis dentro do corpo [5] 

17/00 Materiais para sutura ou para ligar vasos sangüíneos 
(adesivos cirúrgicos 25/00; acessórios A 61 B 17/04, 17/12; 
suportes  ou  embalagens  para materiais de suturas A 61 B 
17/04) [3,4] 
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Notas 
 
(1)  Nos grupos 17/04 a 17/14, salvo indicação contrária, a 

classificação é feita no último local apropriado, [7]  
(2)  Ao classificar no grupo 17/00, a classificação também é 

feita em 33/00 se os materiais usados forem 
antitrombogênicos. [7] 

 
17/04 . Materiais não-reabsorvíveis [7] 
17/06 . Materiais pelo menos parcialmente reabsorvíveis [7]  
17/08 . . de origem animal, por ex., categute, colágeno [7] 
17/10 . . contendo materiais macromoleculares [7] 
17/12 . . . Homopolímeros ou copolímeros de ácido 

glicólico ou láctico [7] 
17/14 . Pós-tratamento para aperfeiçoar as propriedades 

físicas [7] 

24/00 Adesivos ou cimentos cirúrgicos; Adesivos para 
dispositivo de colostomia [7] 

Notas 
 
(1) Nos grupos 24/02 a 24/12, salvo indicação contrária, a 

classificação é feita no último local apropriado. [7] 
(2) Ao classificar no grupo 24/00, a classificação também é 

feita no grupo 33/00 se os materiais usados forem 
antitrombogênicos. [7] 

 
24/02 . contendo materiais inorgânicos [7] 
24/04 . contendo materiais macromoleculares [7] 
24/06 . . obtido por meio de reações envolvendo apenas 

ligações carbono-carbono insaturadas [7] 
24/08 . . Polissacarídeos [7] 
24/10 . . Polipetídios; Proteínas [7] 
24/12 . . Cimentos ionômeros, por ex., cimentos à base de 

vidro ionômero [7] 

25/00 (transferido para 24/00, 26/00, 28/00) 

26/00 Aspectos químicos de, ou uso de materiais para bandagens 
líquidas [7] 

Nota  
 

Ao classificar no grupo 26/00, a classificação também é 
feita em 33/00 se os materiais usados forem 
antitrombogênicos [7] 

27/00 Materiais para próteses ou para revestimento de 
próteses (próteses dentárias A 61 C 13/00; forma ou 
estrutura de próteses A 61 F 2/00; utilização de preparações 
para dentes artificiais A 61 K 6/02; rins artificiais A 61 M 
1/14) [4] 

Notas 
(1)  Nos grupos 27/02 a 27/48, salvo indicação contrária, a 

classificação é feita no último local apropriado. [7] 
(2) Ao classificar nos grupos 27/02 a 27/48, a classificação 

também é feita nos grupos 27/50 a 27/60 se o uso dos 
materiais caracterizados por sua função ou propriedades 
físicas for de interesse. [7] 

(3)  Ao classificar no grupo 27/00, a classificação também é 
feita em 33/00 se os materiais usados forem 
antitrombogênicos. [7] 

27/02 . Materiais inorgânicos [7] 
27/04 . . Metais ou ligas [7]  
27/06 . . . Titânio ou ligas de titânio [7] 
27/08 . . Carbono [7] 
27/10 . . Cerâmica ou vidro [7] 
27/12 . . Materiais contendo fósforo, por ex., apatita [7] 
27/14 . Materiais macromoleculares [7] 
27/16 . . obtidos por meio de reações envolvendo ligações 

carbono-carbono insaturadas [7] 
27/18 . . obtidos de modo diferente que por reações que 

envolvem apenas ligações carbono-carbonmo 
insaturadas [7]  

27/20 . . Polissacarídeos [7] 
27/22 . . Polipeptídeos ou derivados dos mesmos [7] 
27/24 . . . Colágeno [7] 
27/26 . . Misturas de materiais macromoleculares [7] 
27/28 . Materiais para revestimento de prótese [7] 
27/30 . . Materiais inorgânicos [7] 
27/32 . . . Materiais contendo fósforo, por ex., apatita [7] 
27/34 . . Materiais macromoleculares [7] 
27/36 . contendo ingredientes de constituição indeterminada ou 

produtos de reação dos mesmos [7] 
27/38 . . Células de animais (para uso em pele artificial 

27/60) [7] 
27/40 . Materiais compósitos, isto é, em camadas ou contendo 

um material disperso em uma matriz do mesmo ou de 
diferente material [7] 

27/42 . . tendo uma matriz inorgânica [7] 
27/44 . . tendo uma matriz macromolecular [7] 
27/46 . . . com agentes de carga inorgânicos contendo 

fósforo [7] 
27/48 . . . com agentes de carga macromoleculares [7] 
27/50 . Materiais caracterizados por sua função ou por suas 

propriedades físicas [7] 
27/52 . . Hidrogéis ou hidrocolóides [7] 
27/54 . . Materiais biologicamente ativos, por ex., 

substâncias terapêuticas [7] 
27/56 . . Materiais celulares ou porosos [7] 
27/58 . . Materiais pelo menos parcialmente reabsorvíveis 

pelo corpo [7] 
27/60 . . Materiais para uso em pele artificial [7] 

28/00 Materiais para dispositivos de colostomia (adesivos para 
dispositivos de colostomia 24/00) [7] 

Nota 
 

Ao classificar no grupo 28/00, a classificação também é 
feita em 33/00 se os materiais usados forem 
antitrombogênicos. [7] 

29/00 Materiais para cateteres ou para revestir cateteres 
(forma ou estrutura de cateteres A 61 M 25/00) [4] 
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Notas 
 
(1)  Nos grupos 29/02 a 29/12, salvo indicação contrária, a 

classificação é feita no último local apropriado. [7] 
(2)  Ao classificar nos grupos 29/02 a 29/12, a classificação 

também é feita nos grupos 29/14 a 29/18 se o uso dos 
materiais caracterizados por sua função ou propriedades 
físicas for de interesse. [7] 

(3)  Ao classificar no grupo 29/00, a classificação também é 
feita em 33/00 se os materiais usados forem 
antitrombogênicos. [7] 

29/02 . Materiais inorgânicos [7] 
29/04 . Materiais macromoleculares [7] 
29/06 . . obtidos de outro modo que por meio de reações 

envolvendo apenas ligações carbono-carbono 
insaturadas [7] 

29/08 . Materiais para revestimentos [7]  
29/10 . . Materiais inorgânicos [7] 
29/12 . Materiais compósitos, isto é, em camadas ou contendo 

um material disperso em uma matriz do mesmo 
material ou de material diferente [7] 

29/14 . Materiais caracterizados por sua função ou por suas 
propriedades físicas [7] 

29/16 . . Materiais biologicamente ativos, por ex., 
substâncias terapêuticas [7] 

29/18 . . Materiais pelo menos parcialmente opacos por 
raios X ou laser [7] 

31/00 Materiais para outros artigos cirúrgicos [4] 

Notas 
 
(1)  Nos grupos 31/02 a 31/12, salvo indicação contrária, a 

classificação é feita no último local apropriado. [7] 
(2)  Ao classificar nos grupos 31/02 a 31/12, a classificação 

também é feita nos grupos 31/14 a 31/18 se o uso dos 
materiais caracterizados por sua função ou propriedades 
físicas for de interesse. [7] 

(3)  Ao classificar no grupo 31/00, a classificação também é 
feita em 33/00 se os materiais usados forem 
antitrombogênicos. [7] 

31/02 . Materiais inorgânicos [7] 
31/04 . Materiais macromoleculares [7] 
31/06 . . obtidos de outro modo que por meio de reações 

envolvendo apenas ligações carbono-carbono 
insaturadas [7] 

31/08 . Materiais para revestimentos [7]  
31/10 . . Materiais macromoleculares [7] 
31/12 . Materiais compósitos, isto é, em camadas ou contendo 

um material disperso em uma matriz do mesmo 
material ou de material diferente [7] 

31/14 . Materiais caracterizados por sua função ou por suas 
propriedades físicas [7] 

31/16 . . Materiais biologicamente ativos, por ex., 
substâncias terapêuticas [7] 

31/18 . . Materiais pelo menos parcialmente opacos por 
raios X ou laser [7] 

33/00 Tratamento antitrombogênico de artigos cirúrgicos, por 
ex., suturas, cateteres, próteses, ou de artigos para 
manipulação ou condicionamento do sangue; Materiais 
para tal tratamento [4,7] 

 

Nota 
 

Nos grupos 33/02 a 33/18, salvo indicação contrária, a 
classificação é feita no último local apropriado. [7]  

 
33/02 . Uso de materiais inorgânicos [7] 
33/04 . Uso de materiais orgânicos, por ex., ácido 

acetilsalicílico [7] 
33/06 . Uso de materiais macromoleculares [7] 
33/08 . . Polissacarídeos [7] 
33/10 . . . Heparina, heparinóide ou seus derivados [7] 
33/12 . . Polipeptídios, proteínas ou seus derivados [7] 
33/14 . Uso de agentes fibrinolíticos ou inibidores de 

agregação de plaquetas [7]  
33/18 . Uso de ingredientes de constituição indeterminada ou 

produtos de reação dos mesmos [7] 

Esquema de indexação associado aos grupos 2/00 a 12/00, 
relativo à composição química dos materiais usados na 
desinfecção, esterilização ou desodorização. Os códigos de 
indexação devem ser não-ligados.  [7] 

Nota 
 

Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece regras 
relativas à aplicação e apresentação dos diferentes tipos de 
códigos de indexação. [7] 

101:00 Composição química de materiais usados na desinfecção, 
esterilização ou desodorização [7] 

101:02 . Materiais inorgânicos [7] 
101:04 . . Carbono elementar, por ex., carvão vegetal  

ativo [7] 
101:06 . . contendo halogênio [7] 
101:08 . . . Halogênio elementar [7] 
101:10 . . Ozônio [7] 
101:12 . . contendo silício [7] 
101:14 . . contendo enxofre [7] 
101:16 . . contendo fósforo [7] 
101:18 . . Amônia [7] 
101:20 . . Ácidos [7] 
101:22 . . Peróxidos [7] 
101:24 . . contendo alumínio [7] 
101:26 . . contendo cobre [7] 
101:28 . . contendo ferro [7] 
101:30 . . contendo zinco [7] 
101:32 . Compostos orgânicos [7] 
101:34 . . Compostos hidróxi [7] 
101:36 . . Ácidos carboxílicos ou seus derivados [7] 
101:38 . . Éteres [7] 
101:40 . . contendo enxofre [7] 
101:42 . . Compostos ou complexos organometálicos [7]  
101:44 . . Compostos heterocíclicos [7] 
101:46 . . Compostos macromoleculares [7] 
101:48 . . . obtidos por meio de reações envolvendo apenas 

ligações carbono-carbono insaturadas [7] 
101:50 . . . Polissacarídeos ou seus derivados [7] 
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101:52 . Microorganismos ou substâncias produzidas por ou 
extraídas de microorganismos [7] 

101:54 . Enzimas [7] 

101:56 . Extratos de plantas ou produtos vegetais de 
constituição química indeterminada, por ex., fibras de 
plantas [7] 

 

A 61 M DISPOSITIVOS PARA INTRODUZIR MATÉRIAS NO CORPO OU DEPOSITÁ-LAS SOBRE O MESMO (introdução de 
remédios em corpos de animais ou sua aplicação sobre os mesmos A 61 D 7/00; meios para introduzir tampões A 61 F 13/26; 
disposit ivos para ministrar alimentos ou remédios por via oral A 61 J; recipientes para coletar, armazenar ou ministrar sangue ou fluídos 
medicinais A 61 J 1/05); DISPOSITIVOS PARA FAZER CIRCULAR MATÉRIAS NO CORPO OU PARA DELE AS 
RETIRAR (cirurgia A 61 B; aspectos químicos de artigos cirúrgicos A 61 L; magnetoterapia usando elementos magnéticos colocados 
dentro do corpo A 61 N 2/10); DISPOSITIVOS PARA PRODUZIR OU POR FIM AO SONO OU À LETARGIA [4,5] 
 

Notas 

(1) Esta subclasse abrange dispositivos de sucção, bombeamento ou vaporização para uso médico (por ex., cubas, aparelhos para retirar 
leite materno, irrigadores, , vaporizadores, insufladores de pós, pulverizadores, inaladores), aparelhos para anestesia local ou geral, 
dispositivos ou métodos para produzir modificação no estado de consciência, cateteres, dilatadores, aparelhos para introduzir remédios 
no organismo que não via oral. 

(2) O grupo 36/00 tem prioridade quando tratar-se de classificar as invenções relativas à aplicação do material radioativo ao corpo [5] 
 
Índice da Subclasse 
 
DISPOSITIVOS DE SUCÇÃO OU BOMBEAMENTO................1/00 
SERINGAS; IRRIGADORES; LAVAGENS 
PARA OS INTESTINOS..............................................3/00, 5/00;  9/00 
VAPORIZADORES; PULVERIZADORES; 
INSUFLADORES...............................................................11/00; 13/00 
DISPOSITIVOS PARA INALAÇÕES ..............................15/00, 16/00 
DISPOSITIVOS PARA PRODUZIR OU 
INTERROMPER O SONO OU ANESTESIA........16/00, 19/00, 21/00 
SONDAS, CATETERES; DRENOS; 
DILATADORES......................................................23/00; 25/00 27/00; 

29/00 

 
CONECTORES DE TUBOS, ACOPLADORES DE 
TUBOS, VÁLVULAS OU UNIDADES DE 
RAMIFICAÇÃO, ESPECIALMENTE ADAPTADAS 
PARA USO MÉDICO................................................................... 39/00 
OUTROS DISPOSITIVOS PARA 
ESPALHAR REMÉDIOS SOBRE O CORPO.................. 31/00, 37/00 
OUTROS DISPOSITIVOS OU APARELHOS 
PARA INTRODUZIR OU RETER 
REM ÉDIOS NO CORPO.............................................................. 35/00 
APLICAÇÃO DE MATERIAL 
RADIOATIVO AO CORPO......................................................... 36/00 

 

1/00 Dispositivos de sucção ou de bombeamento para fins 
médicos; Dispositivos para retirar ou transportar os 
líquidos do corpo; Sistemas de drenagem (cateteres 25/00; 
conectores de tubos, acopladores de tubos, válvulas ou 
unidades de ramificação, especialmente adaptadas para uso 
médico 39/00; dispositivos para coletar amostras de sangue A 
61 B 5/14; instrumentos para manter feridas abertas A 61 B 
17/02; sugadores de saliva para dentistas A 61 C 17/06; filtros 
implantáveis nos vasos sanguíneos A 61 F 2/01;  bombas em 
geral F 04) [5] 

1/02 . Aparelhos para transfusão de sangue (infusão de sangue 
por seringas 5/14) 

1/04 . Aparelhos para pneumotórax 
1/06 . Bombas para extrair leite materno (mamadeiras A 61 J 

9/00) 
1/08 . Ventosas 
1/10 . Bombas para o sangue; Corações artificiais; Dispositivos 

para assistir mecanicamente a circulação, por ex., bombas 
para balão intra-aórtico (válvulas cardíacas artificiais A 61 
F 2/24; estimulação cardíaca A 61 H 31/00) [4] 

1/12 . . implantáveis dentro do corpo [4] 

1/14 . Sistemas de diálise; Rins artificiais; oxigenadores de 
sangue (processos de separação que empregam membranas 
semipermeáveis em geral B 01 D 61/00; membranas 
semipermeáveis caracterizadas pelo material, processos de 
fabricação para as mesmas B 01 D 71/00) [4] 

1/16 . . com membranas [4] 
1/18 . . . em forma de fibras ocas [4] 
1/20 . . . tubulares [4] 
1/22 . . . em forma de folhas [4] 
1/24 . . . . enroladas em espiral [4] 
1/26 . . . em movimento [4] 
1/28 . . Diálise peritoneal [4] 
1/30 . . Diálise com uma única agulha [4] 
1/32 . . Oxigenadores sem membrana [4] 
1/34 . Filtração do sangue através de uma membrana para 

eliminação de material, por ex., hemofiltração, diafiltração 
[4] 

1/36 . Outro tratamento de sangue em uma derivação do sistema 
circulatório natural, por ex., regulagem da temperatura, 
irradiação [4] 

1/38 . . Remoção dos constituintes do sangue doador e retorno 
do resíduo ao corpo [5] 
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Seringas; Irrigadores; Lavagens para os intestinos (outros 
aparelhos para introduzir medicamentos no corpo 29/00 a 37/00) [6] 

3/00 Seringas medicinais, por ex., para clister; Irrigadores (5/00 
tem prioridade; pistões 5/315) [2] 

3/02 . Clister; Irrigadores [5] 
3/04 . . especialmente adaptados para o útero [5] 
3/06 . . combinado com bidês [5] 

5/00 Dispositivos para introduzir matérias no corpo por via 
subcutânea, intravascular ou intramuscular; Acessórios 
para  esse fim, por ex., dispositivos para encher, manter ou 
limpar descansos para os braços (conectores de tubos, 
acopladores de tubos, válvulas ou unidades de ramificação, 
especialmente adaptados para uso médico 39/00; recipientes 
especialmente adaptados para finalidades médicas ou 
farmacêuticas A 61 J 1/00) [5] 

5/14 . Dispositivos para infusão, por ex., infusão por gravidade; 
Infusão de sangue; Acessórios para esse fim (aspiração na 
transfusão de sangue por bombeamento 1/02) [5] 

5/142 . . Infusão por pressão, por ex., usando bombas [5] 
 
Nota: 
 Neste grupo, a seguinte expressão é empregada com o sentido 

indicado: 
 - “infusão por pressão” inclui injeção acionada atuando a 

uma taxa controlada [5] 
5/145 . . . usando reservatórios pressurizados, por ex., por 

meio de pistões [5] 
5/148 . . . . flexíveis (5/155 tem prioridade) [5] 
5/152 . . . . . pressurizados pela contração dos 

reservatórios elásticos [5] 
5/155 . . . . pressurizados por meio de gás [5] 
5/158 . . Agulhas [5] 
5/162 . . Conjuntos de agulhas, isto é, ligação pelo 

funcionamento entre o reservatório e o tubo [5] 
5/165 . . Acessórios de filtragem, por ex., filtros de sangue, 

filtros para infusão de líquidos (1/34, 5/36 tem 
prioridade) [5] 

5/168 . . Meios para controlar o fluxo do fluído para o corpo ou 
para medir o fluído para o corpo, por ex., 
medidores de gotejamento, conta-gotas [5] 

5/172 . . . elétricos ou eletrônicos [5] 
5/175 . . . mecânicos [5] 
5/178 . Seringas [5] 
5/19 . . tendo mais de uma câmara [5] 
5/20 . Seringas automáticas, por ex., com haste de pistão de 

acionamento automático, com injeção automática da 
agulha, de enchimento automático (5/142 tem 
prioridade) [2,5] 

5/24 . . Seringas de ampola, isto é, seringas com agulha para 
serem usadas em combinação com ampolas ou 
cápsulas substituíveis, por ex., automáticas (ampolas 
ou cápsulas A 61 J 1/06) [5] 

5/28 . . Ampolas ou cápsulas-seringas, isto é, ampolas ou 
cápsulas com agulha  [5] 

5/30 . . Seringas para injeção por jato, sem agulha, por ex., 
para serem usadas com ampolas ou cápsulas 
substituíveis [5] 

5/303 . . . Fluído expelido do injetor por meio de carga 
explosiva [5] 

5/307 . . . Fluído expelido do injetor por meio de fluído 
pressurizado [5] 

5/31 . Detalhes [2,5] 
5/315 . . . Pistões; Hastes de pistões; Guia, bloqueamento ou 

limitação do movimento da haste; Acessórios 
dispostos sobre a haste para facilitar a dosagem [2, 
5] 

5/32 . . . Agulhas; Detalhes de agulhas relativas ao seu 
encaixe à seringa ou ao invólucro (agulhas para 
infusão 5/158); Acessórios para introduzir a agulha 
no corpo ou para mantê-la no corpo; Dispositivos 
para proteção das agulhas [2, 5] 

5/34 . . . . Estruturas para o encaixe da agulha [2, 5] 
5/36 . com meios para eliminar ou prevenir a injeção ou infusão 

de ar no interior do corpo (sistemas de diálise, 
oxigenadores do sangue 1/14; equipamento para 
hemofiltração 1/34) [5] 

5/38 . . usando filtros hidrofílicos ou hidrofóbicos [5] 
5/40 . . usando válvulas de flutuação de baixo nível para 

interromper o fluxo do fluído desde o reservatório [5] 
5/42 . tendo meios para tirar a sensibilidade da pele, para fazer 

ressaltar a pele para fora para facilitar a penetração, ou 
para localizar o ponto do corpo onde se deve perfurar [5] 

5/44 . tendo meios para resfriar ou aquecer os dispositivos ou o 
fluído [5] 

5/46 . tendo  meios  para  controlar a profundidade da introdução 
[5] 

5/48 . tendo meios para variar, regular, indicar ou limitar a 
pressão de injeção (5/142 tem prioridade) [5] 

5/50 . tendo meios para evitar a reutilização ou para indicar se 
está defeituosa, usada, com falsificação ou não-esterilizada 
[5] 

5/52 . Descansos para os braços [5] 

9/00 Banhos para lavagens dos intestinos 

 

Vaporizadores; Pulverizadores; Insufladores 

11/00 Vaporizadores ou pulverizadores ou especialmente 
adaptados a fins terapêuticos (em geral B 05 B) 

11/02 . acionados por pressão de ar aplicada ao líquido a ser 
vaporizado ou pulverizado  

11/04 . acionados por pressão de vapor do líquido a ser vaporizado 
ou pulverizado  

11/06 . do tipo de injetor 
11/08 . . Pulverizadores de bolso do tipo injetor 

13/00 Insufladores para finalidades terapêuticas ou desinfetantes 
(para destruição de animais ou plantas nocivas A 01 M) 

 

Dispositivos de inalação 

15/00 Inaladores 
15/02 . com gases ativados ou ionizados; Inaladores de ozônios 
15/06 . Aparelhos para inalações em forma de charutos, cigarros 

ou cachimbos 
15/08 . Dispositivos de inalação para introdução no nariz 
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16/00 Dispositivos para influenciar o sistema respiratório de 
pacientes por meio de tratamento a gás, por ex., respiração 
boca a boca; Tubos para a traquéia (estímulo do movimento 
respiratório por meios mecânicos, pneumáticos ou elétricos, 
pulmões de aço, combinados com meios de respiração de gás 
A 61 M 31/00; aparelhos respiratórios em geral A 62 B; 
equipamentos respiratórios para trabalho embaixo d'água 
B 63 C 11/00) [4] 

16/01 . especialmente adaptado para anestesia [4] 
16/04 . Tubos traquéias (cateteres em geral 25/00) [4] 
16/06 . Máscaras respiratórias ou para anestesia [4] 
16/08 . Foles; Tubos de conexão [4] 
16/10 . Preparo de gás ou vapores para respirar [4] 
16/12 . . através da mistura de gases diferentes [4] 
16/14 . . através da mistura de fluidos diferentes, um deles 

estando em uma fase líquida [4] 
16/16 . . . Dispositivos para umedecer o ar de respiração [4] 
16/18 . . . Dispositivos de vaporização para preparações 

anestésicas [4] 
16/20 . Válvulas especialmente adaptadas aos dispositivos 

respiratórios médicos [4] 
16/22 . Dispositivos para absorção do dióxido de carbono 

(cartuchos com substâncias absorventes para aparelhos 
respiratórios A 62 B 19/00) [4] 

 

Outros dispositivos para provocar sono ou letargia; Dispositivos 
para pôr fim ao sono ou à letargia [4] 

19/00 Anestesia local (seringas para esse fim 5/00); Hipotermia 
(5/42 tem prioridade; resfriamento do sangue por meio de uma 
derivação do sistema arterial 1/36) [2] 

21/00 Outros dispositivos ou métodos para produzir mudança no 
estado de consciência; Dispositivos para produzir ou 
inte rromper o sono por meios mecânicos, óticos ou 
acústicos, por ex., para hipnose (camas para favorecer o sono 
A 61 G 7/043) 

21/02 . para induzir ao sono ou relaxamento, por ex., por estímulo 
direto ao nervo, hipnose, analgesia (para massagem A 61 
H; eletroterapia A 61 N, por ex., pela aplicação de 
correntes elétricas alternadas ou intermitentes para 
produzir anestesia A 61 N 1/34) [5] 

 
 
Sondas; Cateteres;  Dilatadores;  Acessórios  de  drenagem  para  
feridas; Outros  aparelhos  para  introduzir  materiais, por ex., 
medicamentos, no corpo ou para aplicá-los ao corpo (seringas 3/00, 
5/00)  

23/00 Sondas maciças; Supositórios 

25/00 Cateteres; Sondas ocas (dilatadores 29/00; para medição ou 
exame A 61 B) 

 
25/01 . Introdução, guia, avanço, posicionamento ou fixação 

(25/10 tem prioridade) [5] 
25/02 . . Dispositivos de fixação, por ex., sobre o corpo [5] 
25/04 . . . no interior do corpo, por ex., expansível [5] 
25/06 . . Agulhas guias para piercing corporal ou similar 

(25/088 tem prioridade) [5,6] 
25/08 . . Meios de avanço, por ex., auto-acionados [5] 
25/082 . . . Disposições para auto-propulsão (25/085 tem 

prioridade) [6] 
25/085 . . . Propulsão de fluidos [6] 

25/088 . . usando um cateter adicional, por exemplo, para 
alcançar lugares relativamente inacessíveis [6] 

25/09 . . Fios guias [6] 
25/092 . . Controle remoto da orientação da extremidade distal[6] 
25/095 . . Disposições para possibilitar a detecção da posição 

interna do cateter, por exemplo, radiograficamente [6] 
25/098 . . . usando marcadores radio-opacos [6] 
25/10 . Cateteres em forma de balão [5] 
25/12 . . Disposições para desprender o balão quando estiver no 

lugar [6] 
25/14 . Disposição ou forma das passagens do fluxo do fluido, por 

exemplo, das passagens dos fluidos plurais (25/10 tem 
prioridade) [6] 

25/16 . Feitura ou montagem não estabelecida de outra maneira [6] 
25/18 . . Conectando cateteres ou sondas aos eixos [6] 

27/00 Dispositivos de drenagem para feridas ou similares 
(instrumentos para manter feridas abertas A 61 B 17/02) 

29/00 Dilatadores, com ou sem meios para introduzir matérias, 
por ex., remédios (instrumentos para executar inspeções 
médicas visuais de cavidades ou canais do corpo A 61 B 1/00) 
[2] 

29/02 . Dilatadores infláveis (ligação de válvulas a corpos 
elásticos infláveis B 60 C 29/00); Dilatadores feitos de 
material extensível [3] 

29/04 . . Dilatadores feitos de materiais extensíveis [5] 

31/00 Dispositivos para introduzir ou reter matérias, por ex., 
remédios, em cavidades do corpo (25/00 tem prioridade) 
[2,5] 

35/00 Dispositivos para aplicar matérias, por ex., remédios, sobre 
o corpo humano (dispositivos para manusear substâncias de 
toalete ou de cosmética A 45 D; almofadas absorventes, por 
ex., enchimentos, A 61 F 13/15) [2] 

36/00 Aplicação de material radioativo ao corpo [5] 
36/02 . combinada com outras fontes radiantes ou de energia de 

onda, por ex., eletromagnética, térmica, microonda [5] 
36/04 . Disposições especialmente adaptadas para colocação, por 

exemplo, por inalação ou injeção, de material radioativo 
dentro do corpo [5] 

36/06 . . pela injeção de fluído de agente radioativo ou 
intensificado através de um conduto penetrando no 
corpo [5] 

36/08 . . . Blindagem de reservatório do fluído, por ex., 
blindagem de seringa [5] 

36/10 . . Aplicação uterina-vaginal ou pélvica [5] 
36/12 . . Injetores, ligadores para as pastilhas ou implantes, por 

ex., cápsulas [5] 
36/14 . Vestimentas contra a radioatividade [5] 

37/00 Outros aparelhos para introduzir matérias no corpo (para 
reprodução ou fertilização A 61 B 17/425; aparelhos para 
ionoforese ou cataforese A61 N 1/30); Aplicação percutânea, 
isto é, introdução de remédios no corpo por difusão através 
da pele (banhos de sais A 61 H 33/04) [5] 
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39/00 Conectores de tubos, acopladores de tubos, válvulas ou 
unidades de ramificação especialmente adaptadas para 
uso médico (válvulas cardíacas artificiais A 61 F 2/24) [5] 

39/02 . com local de acesso, por ex., para injeção de fluído u 
colher amostras [5] 

39/04 . . auto-vedantes [5] 
39/06 . . Válvulas de hemostasia, isto é, gaxetas que vedam 

ao redor de uma agulha, cateter ou similares, 
fechando na remoção dos mesmos [6] 

39/08 . Tubos; Meios de armazenagem especialmente 
adaptados aos mesmos [6] 

39/10 . Conectores ou acopladores de tubos [6] 
39/12 . . para unir um tubo flexível a uma junção rígida [6] 

39/14 . . para conectar tubos com extremidades vedadas [6] 
39/16 . . tendo provisão para desinfecção ou esterilização [6] 
39/18 . . . Métodos ou aparelhos para fazer a conexão sob 

condições estéreis, isto é, junção estéril [6] 
39/20 . Tampas ou plugues de fechamento para os conectores 

ou as extremidades abertas dos tubos.[6] 
39/22 . Válvulas ou disposições das válvulas [6] 
39/24 . . Válvulas de verificação ou não retorno [6] 
39/26 . . Válvulas que fecham automaticamente ao 

desconectar a linha e que abrem na reconexão das 
mesmas [6] 

39/28 . . Meios de grampeamento para comprimir tubos 
flexíveis, por exemplo, grampos de cilíndricas [6] 

 

 

A 61 N ELETROTERAPIA; MAGNETOTERAPIA ; RADIAÇÃO TERAPIA; TERAPIA POR ULTRA-SOM (medição de correntes 
bio-elétricas A 61 B; aparelhos eletrocirúrgicos ou seus circuitos destes A 61 B 17/36; disposições de fisioterapia em geral A 61 H; 
aparelhos anestésicos em geral A 61 M; lâmpadas incandescentes H 01 K; radiadores de infravermelho para aquecimento H 05 B)  [6] 

 
 

Nota 
Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
– “terapia” implica em que o tratamento, quando objetiva destruir células doentes ou anormais, é executado dentro dos limites da 

vida da célula saudável, sendo indesejável a destruição da mesma, contrário ao que ocorre com os instrumentos, dispositivos ou 
métodos abrangidos pelo grupo A 61 B 18/00. [5,7]  

 
Índice da Subclasse: 
 
ELETROTERAPIA.........................................................................1/00 
MAGNETOTERAPIA.....................................................................2/00 

TERAPIA POR RADIAÇÃO.......................................................... 5/00 
TERAPIA POR ULTRA-SOM ....................................................... 7/00 

 

1/00 Eletroterapia; Seus circuitos (2/00 tem prioridade; 
aparelhos de irradiação 5/00) [5] 

1/02 . Detalhes 
1/04 . . Eletrodos 
1/05 . . . para implante ou inserção dentro do corpo, por 

ex., eletrodo cardíaco (1/06 tem prioridade) [4] 
1/06 . . . para terapia de alta freqüência 
1/08 . . Disposições ou circuitos para inspeção, proteção, 

controle ou inclinação (para um tipo específico de 
aparelho 1/10 a 1/44; medição de variáveis elétricas 
G 01 R; controle de saída de um gerador em geral H 
02 P, H 03 L) [4] 

1/10 . Aplicação de eletricidade estática (aplicação de gases 
ou vapores ionizados 1/44) 

1/14 . Desvio de cargas elétricas, por ex., por ligação à terra 
1/16 . Filtragem ou neutralização de influências indesejáveis 

de irradiações ou campos terrestres ou atmosféricos 
1/18 . Aplicação de correntes elétricas por eletrodos de 

contato 
1/20 . . correntes contínuas diretas 
1/22 . . . Cintos eletromédicos 
1/24 . . . . com fonte de energia incorporada 
1/26 . . . Escovas eletromédicas; Dispositivos para 

massagens eletromédicas 
1/28 . . . Aparelhos para aplicação de correntes 

termelétricas 

1/30 . . . Aparelhos para ionoforese ou cataforese 
1/32 . . correntes alternadas ou intermitentes 
1/34 . . . para produção de anestesia 
1/36 . . . para estimulação, por ex., marca-passos 

cardíacos 
1/362 . . . . Estimuladores cardíacos (1/372 tem 

prioridade; desfibriladores cardíacos 1/39) 
[4] 

1/365 . . . . . controlado por um parâmetro 
fisiológico, por ex., para potencial 
cardíaco [4] 

1/37 . . . . . Inspeção; Proteção [4] 
1/372 . . . . Disposições associadas com a implantação 

de estimuladores [4] 
1/375 . . . . . Disposições construtivas, por ex., 

envoltórios [4] 
1/378 . . . . . Alimentação elétrica [4] 
1/38 . . . para produzir efeitos de choque (em geral 

H 05 C 1/00) 
1/39 . . . . desfibriladores cardíacos [4] 
1/40 . Aplicação de campos elétricos por acoplamento 

indutivo ou capacitivo (aparelhos de microondas 5/00) 
1/44 . Aplicação de fluidos ionizados 
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2/00 Magnetoterapia [5] 
2/02 . usando campos magnéticos produzidos por bobinas, 

inclusive de espira única ou eletroímãs (2/12 tem 
prioridade) [5] 

2/04 . . usando campos variáveis, por ex., baixa freqüência 
ou campos pulsantes [5] 

2/06 . . usando campos magnéticos produzidos por ímãs 
permanentes (2/12 tem prioridade) [5] 

2/08 . . aplicados externamente [5] 
2/10 . . aplicados dentro do corpo, por ex., com elementos 

injetados ou implantados [5] 
2/12 . usando campos magnéticos variáveis obtidos por 

movimento mecânico [5] 
 
5/00 Terapia por radiação (terapia por ultra-som 7/00; 

dispositivos ou aparelhos aplicáveis a ambos, terapia ou 
diagnose A 61 B 6/00; aplicação de material radiativo ao 
corpo A 61 M 36/00) .[5,6] 

5/01 . Dispositivos para produzir movimento da fonte de 
irradiação durante a terapia 

5/02 . Aparelhos de microondas (5/01 tem prioridade) 
5/04 . . Irradiadores para tratamento à pequena distância 
5/06 . Aparelhos para raio infravermelho, luz visível ou raios 

ultravioleta (5/01 tem prioridade) 
5/067 . . usando luz de laser [7] 
5/073 . . usando luz polarizada (5/067 tem prioridade) [7] 
5/08 . . Aparelhos combinados de raios infravermelho e 

ultravioleta 
5/10 . Terapia por raio X; Terapia por raio Gama; Terapia por 

irradiação de partículas (5/01 tem prioridade; 
disposit ivos para implantar sementes de radônio ou 
similares A 61 M 37/04) 

7/00 Terapia por ultra-som (litotripsia A 61 B 17/22, 17/225; 
massagem que usa vibração supersônica A 61 H 23/00) [6] 

7/02 . Hipertermia ultra-sônica localizada [6] 
 

 

A 61 P ATIVIDADE TERAPÊUTICA DE COMPOSTOS QUÍMICOS OU DE PREPARAÇÕES MEDICINAIS [7]  
 

Notas 
(1) Esta subclasse abrange a atividade terapêutica de compostos químicos ou preparações medicinais já classificados nas subclasses A 61 

K ou C 12 N ou nas classes C 01, C 07 ou C 08. [7]  
(2) Nesta subclasse, o termo “drogas” inclui os compostos químicos ou composições com atividade terapêutica. [7] 
(3)  Nesta subclasse, a atividade terapêutica é classificada em todos os locais apropriados. [7] 
(4) Os símbolos da classificação desta subclasse não são colocados em primeiro lugar quando atribuídos a documentos de patentes. [7] 

 

1/00 Drogas para o tratamento de distúrbios do trato alimentar 
ou do sistema digestivo [7] 

1/02 . Preparações para distúrbios estomacais, por ex., 
drogas para cáries, aftas, periodontite [7] 

1/04 . para úlceras, gastrite ou esofagite de refluxo, por ex., 
antiácidos, inibidores de secreção ácida, protetores da 
mucosa [7]  

1/06 . Antiespamódicos, por ex., drogas para cólicas, 
disquinesia esofágica [7] 

1/08 . para náuseas, cinetose ou vertigem; Antieméticos [7] 
1/10 . Laxantes [7] 
1/12 . Antidiarréicos [7] 
1/14 . Agentes auxiliares da digestão, por ex., ácidos, 

enzimas, estimulantes do apetite, antidispépticos, 
tônicos, antiflatulentes [7] 

1/16 . para distúrbios do fígado ou vesícula biliar, por ex., 
agentes hepatoprotetores, colagogues, litilíticos [7]  

1/18 . para distúrbios pancreáticos, por ex., enzimas 
pancreáticas [7] 

3/00 Drogas para o tratamento de distúrbios do metabolismo 
(do sangue ou do fluido extracelular 7/00) [7] 

3/02 . Nutrientes, por ex., vitaminas, minerais [7] 
3/04 . Anorexiantes; Agentes antiobesidade [7] 
3/06 . Antihiperlipidêmicos [7] 
3/08 . para homeostase de glicose (hormônios pancreáticos 

5/48) [7] 

3/10 . . para hiperglicemia, por ex., antidiabéticos [7] 
3/12 . para homostase dos eletrólitos [7] 
3/14 . . para homostase de cálcio (vitamina D 3/02; 

hormônios paratiróidicos 5/18; calcitonina 5/22; 
osteoporose 19/10; metástase óssea 35/04) [7] 

 
5/00 Drogas para o tratamento de distúrbios do sistema 

endócrino [7] 
5/02 . de hormônios hipotalâmicos, por ex., TRH, GnRH, CRH, 

GRH, somatostatina [7] 
5/04 . . para diminuir, bloquear ou antagonizar a atividade 

dos hormônios hipotalâmicos [7] 
5/06 . de hormônios da pituitária anterior, por ex., TSH, ACTH, 

FSH, LH, PRL, GH [7] 
5/08 . . para diminuir, bloquear ou antagonizar a atividade 

de hormônios da pituitária anterior [7] 
5/10 . de hormônios da pituitária posterior, por ex., oxitocina, 

ADH [7] 
5/12 . . para diminuir, bloquear ou antagonizar a atividade 

de hormônios da pituitária posterior [7] 
5/14 . de hormônios da tiróide, por ex., T3, T4 [7] 
5/16 . . para diminuir, bloquear ou antagonizar a atividade 

de hormônios da tiróide [7] 
5/18 . de hormônios da paratiróide [7] 
5/20 . . para diminuir, bloquear ou antagonizar a atividade 

de hormônios da PTH [7] 
5/22 . . para diminuir, bloquear ou antagonizar a atividade 

de hormônios da calcitonina [7] 
5/24 . dos hormônios sexuais [7]  
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5/26 . . Andrógenos [7] 
5/28 . . Antiandrógenos [7] 
5/30 . . Estrógenos [7] 
5/32 . . Antiestrógenos [7] 
5/34 . . Gestágenos [7] 
5/36 . . Antigestágenos [7] 
5/38 . de hormônios da suprarenal [7] 
5/40 . . Mineralocorticóides, por ex., aldosterona; Drogas 

que aumentam ou potencializam a atividade de 
Mineralocorticóides [7] 

5/42 . . para diminuir, bloquear ou antagonizar a atividade 
de corticosteróides minerais [7] 

5/44 . . Glicocorticóides; Drogas para aumentar ou 
potencializar a atividade de Glicocorticóides  [7]  

5/48 . de hormônios pancreáticos [7] 
5/50 . . para aumentar ou potencializar a atividade da 

insulina [7] 

7/00 Drogas para o tratamento de distúrbios do sangue ou de 
fluido extracelular [7] 

7/02 . Agentes antitrombóticos; Anticoagulantes; Inibidores 
de agregação de plaquetas [7] 

7/04 . Antihemorrágicos; Agentes estimuladores de 
coagulação; Agentes hemostáticos; Agentes 
antifibrinolíticos [7] 

7/06 . Antianêmicos [7] 
7/08 . Substitutos do plasma; Soluções de perfusão; Dialíticos 

ou hemodialíticos; Drogas para distúrbios eletrolíticos 
ou de equilíbrio ácido-base, por ex., choque 
hipovolêmico (lágrimas artificiais 27/04) [7] 

7/10 . Agentes anti-edemas; Diuréticos [7] 
7/12 . Antidiuréticos, por ex., drogas para diabetes insipidus 

(ADH 5/10) [7] 

9/00 Drogas para o tratamento de distúrbios do sistema 
cardiovascular [7] 

9/02 . Estimulantes cardiovasculares não-específicos, por ex., 
drogas para síncopes, antihipotensivos [7] 

9/04 . Agentes inotrópicos, isto é, estimulantes da contração 
cardíaca; Drogas para deficiências do coração [7] 

9/06 . Antiarrítimicos [7] 
9/08 . Vasodilatadores para múltiplas indicações [7] 
9/10 . para tratamento de doenças isquêmicas ou 

arterioscleróticas, por ex., drogas antianginais, 
vasodilatadores coronários, drogas para enfarte do 
miocárdio, retinopatia; insuficiência cerebrovascular, 
arteriosclerose renal [7] 

9/12 . Antihipertensivos [7] 
9/14 . Vasoproptetores; Antihemorroidais; Drogas para 

terapia de varizes; Estabilizadores capilares [7] 

11/00 Drogas para o tratamento de distúrbios do sistema 
respiratório [7] 

11/02 . Agentes nasais, por ex., descongestionantes [7] 
11/04 . para distúrbios da garganta [7] 
11/06 . Antiasmáticos [7] 
11/08 . Broncodilatadores [7] 
11/10 . Expectorantes [7] 
11/12 . Mucolíticos [7] 
11/14 . Agentes antitussígenos [7] 
11/16 . Analépticos respiratórios centrais [7] 

13/00 Drogas para o tratamento de distúrbios do sistema urinário  
(diuréticos 7/10) [7] 

13/02 . da urina ou do trato urinário, por ex., acidificadores de 
urina [7] 

13/04 . para urolitiase [7] 
13/06 . Antiespasmódicos [7] 
13/08 . da próstata [7] 
13/10 . da bexiga [7] 
13/12 . dos rins [7] 

15/00 Drogas para o tratamento de doenças genitais ou sexuais 
(para distúrbios de hormônios sexuais 5/24); 
Anticoncepcionais [7] 

15/02 . para doenças da vagina [7] 
15/04 . para indução do parto ou aborto; Tônicos para o 

útero  [7] 
15/06 . Agentes antiabortivos; Agentes para a contenção das 

dores do parto [7] 
15/08 . para distúrbios gonadais ou para aumentar a fertilidade, 

por ex., indutores de ovulação ou de espermatogênese [7] 
15/10 . para impotência [7] 
15/12 . para distúrbios da menopausa [7] 
15/14 . para distúrbios de lactação, por ex., galactorréia [7] 
15/16 . Anticoncepcionais masculinos [7] 
15/18 . Anticoncepcionais femininos [7] 

17/00 Drogas para o tratamento de problemas dermatológicos [7] 
17/02 . para tratamento de feridas, úlceras, queimaduras, 

escoriações, quelóides ou similares [7] 
17/04 . Antipruríticas [7] 
17/06 . Antipsoriáticas [7] 
17/08 . Antiseborréicas [7] 
17/10 . Agentes anti-acnes [7] 
17/12 . Queratolíticos, por ex., preparações para verrugas ou 

anti-calosidade [7] 
17/14 . para calvície ou alopecia [7] 
17/16 . Emolientes ou protetores, por ex., contra radiação [7] 

19/00 Drogas para o tratamento de distúrbios do esqueleto [7] 
19/02 . para doenças das juntas, por ex., artrite, artrose [7] 
19/04 . para doenças não-específicas do tecido conectivo [7] 
19/06 . Agentes anti-gota, por ex., agentes antihiperuricêmicos 

ou uricosúricos [7] 
19/08 . para doenças dos ossos, por ex., raquitismo, doença de 

Paget [7] 
19/10 . . para osteoporose [7] 

21/00 Drogas para o tratamento de distúrbios do sistema muscular 
ou neuromuscular [7] 

21/02 . Relaxantes musculares, por ex., para tétano ou  
cãibras [7] 

21/04 . para miastenia grave [7] 
21/06 . Anabolizantes  (andrógenos 5/26) [7] 

23/00 Anestésicos [7] 
23/02 . Anestésicos locais [7] 
 
25/00 Drogas para o tratamento de doenças do sistema nervoso  [7] 
25/02 . para neuropatias periféricas [7] 
25/04 . Analgésicos de atuação central, por ex., opióides [7] 
25/06 . Agentes anti-enxaqueca [7] 
25/08 . Antiepilépticos; Anticonvulsivos [7] 
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25/10 . . para doenças de pequena malignidade [7] 
25/12 . . para doenças de grande malignidade [7] 
25/14 . para tratamento de doenças anormais, por ex., coréia, 

disquinésia [7] 
25/16 . . Drogas contra doença de Parkinson [7] 
25/18 . Antipsicóticos, isto é, neurolépticos; Drogas para 

tratamento de manias ou esquizofrenia [7]  
25/20 . Hipnóticos; Sedativos [7] 
25/22 . Anxiolíticos [7] 
25/24 . Antidepressivos [7] 
25/26 . Psicoestimulantes, por ex., nicotina, cocaína [7] 
25/28 . para tratamento de distúrbios neurodegenerativos do 

sistema nervoso central, por ex., agentes nootrópicos, 
intensificadores de cognição, drogas para tratamento 
da doença de Alzheimer ou outras formas de  
demência [7] 

25/30 . para tratamento de vícios ou dependência [7] 
25/32 . . Vício de álcool [7] 
25/34 . . Vício de fumo [7] 
25/36 . . Vício de ópio [7] 

27/00 Drogas para o tratamento de doenças que afetam a 
percepção [7] 

27/02 . Agentes oftálmicos [7] 
27/04 . . Lágrimas artificiais; Soluções de irrigação [7] 
27/06 . . Agentes anti-glaucoma ou mióticos [7] 
27/08 . . Midriáticos ou cicloplégicos [7] 
27/10 . . para distúrbios de acomodação, por ex., miopia [7] 
27/12 . . para cataratas [7] 
27/14 . . Descongestionantes ou antialérgicos [7] 
27/16 . Otológicos [7] 

29/00 Agentes analgésicos não-centrais, antipiréticos ou 
antiinflamatórios, por ex., agentes antireumáticos; Drogas 
antiinflamatórias não-esteroidais (NSAIDs)  [7] 

29/02 . sem efeito antiinflamatório [7] 

31/00 Antiinfecciosos, isto é, antibióticos, antissépticos, 
quimioterapêuticos [7] 

31/02 . Antissépticos locais [7] 
31/04 . Agentes antibacterianos [7] 
31/06 . . para tuberculose [7] 
31/08 . . para lepra [7] 

31/10 . Antimicóticos [7] 
31/12 . Antivirais [7] 
31/14 . . para vírus de RNA [7] 
31/16 . . . para vírus da gripe ou rinovirus [7] 
31/18 . . . para HIV [7] 
31/20 . . para vírus de DNA [7] 
31/22 . . . para vírus da herpes [7] 

33/00 Agentes antiparasíticos [7] 
33/02 . Antiprotozoários, por ex., para leishmaniose, 

tricomoniase, toxoplasmose [7] 
33/04 . . Amebicidas [7] 
33/06 . . Antimaláricos [7] 
33/08 . . para Pneumocystis carinii [7] 
33/10 . Antihelmínticos [7] 
33/12 . . Esquistossomicidas [7] 
33/14 . Ectoparasiticidas, por ex., escabicidas [7] 

35/00 Agentes antineoplásticos [7] 
35/02 . específicos para leucemia [7] 
35/04 . específicos para metástase [7] 

37/00 Drogas para o tratamento de distúrbios imunológicos ou 
alérgicos [7] 

37/02 . Imunomoduladores [7] 
37/04 . . Imunoestimulantes [7] 
37/06 . . Imunosupressores, por ex., drogas para rejeição de 

enxerto [7] 
37/08 . Agentes antialérgicos (agentes antiasmáticos 11/06; 

antialérgicos oftálmicos 27/14) [7] 

39/00 Agentes de proteção geral ou antitóxicos [7] 
39/02 . Antídotos [7] 
39/04 . Agentes quelantes [7] 
39/06 . Agentes captadores de radicais livres ou antioxidantes [7] 

41/00 Drogas usadas em métodos cirúrgicos, por ex., coadjuvantes 
de cirurgia para prevenir a aderência ou para substituição 
vítrea [7] 

43/00 Drogas para fins específicos, não previstos nos grupos 1/00 
a 41/00 [7] 
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A 62 SALVAMENTO; COMBATE AO FOGO (escadas E 06 C) 
 
A 62 B DISPOSITIVOS, APARELHOS OU MÉTODOS DE SALVAMENTO (válvulas especialmente adaptadas para uso médico A 61 M 

39/00; dispositivos, aparelhos, métodos de salvamento especialmente adaptados para uso na água B 63 C 9/00; equipamento para 
mergulhador B 63 C 11/00; especialmente adaptados a uso em aeronaves, por ex., pára-quedas, assentos de ejeção, B 64 D; dispositivos 
de salvamento peculiares à mineração E 21 F 11/00) 

 
Índice da Subclasse 
 
SALVAMENTO, por ex., EM CASO DE 
INCÊNDIO 

Meios de salvamento ou proteção .....................1/00, 3/00, 5/00 
Reservatórios para respiração............................................31/00 
Meios de salvamento para pessoas em 
estado de morte aparente...................................................33/00 

MÁSCARAS OU APARELHOS 
RESPIRATÓRIOS INDIVIDUAIS 

Tipos.........................................................................7/00, 18/00 
Detalhes ....................................................................9/00, 18/08 

Cartuchos,  geradores de oxigênio, 
filtros ........................................................... 19/00, 21/00, 23/00 
Armazenamento, verificação ................................. 25/00, 27/00 

ROUPAS PROTETORAS, CINTOS DE 
SEGURANÇA.................................................................... 17/00, 35/00 
DISPOSITIVOS COLETIVOS PARA PROTEÇÃO 
DAS VIAS RESPIRATÓRIAS OU PARA 
PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS 

Condicionamento do ar ou ventilação 
de recintos hermeticamente fechados .................... 11/00, 13/00 
Outras proteções..................................................... 15/00, 29/00 

OUTROS MEIOS DE SALVAMENTO....................................... 37/00 

 

Salvamento em casos de incêndio; Remoção de prédios ou 
similares (em montanhas ou árvores A 63 B 27/00, 29/00; em navios 
B 63 C) 

1/00 Dispositivos para descer pessoas de edificações ou similares 
1/02 . por meio de gaiolas, sacos de salvamento ou similares 

(elevadores, escadas rolantes ou passarelas que se movem 
B 66 B) 

1/04 . . Peças isoladas, por ex., dispositivos de ajuste 
1/06 . por meio de dispositivos de descida por cabo (cabrestantes, 

guinchos B 66 D) 
1/08 . . com mecanismos de frear para guinchos ou polias 
1/10 . . . de acionamento mecânico 
1/12 . . . de acionamento hidráulico 
1/14 . . com freios deslizando ao longo do cabo 
1/16 . . Cabos ou cintos de salvamento (cintos de segurança 

35/00; cabos de alpinismo A 63 B 29/02; cintos salva-
vidas para uso no mar B 63 C) 

1/18 . . Outras peças isoladas de dispositivos de descida de 
cabos, por ex., tensores para cabos, dispositivos para 
lançamentos de cabos 

1/20 . por meio de cabos deslizantes, mastros lisos ou 
escorregadores, por ex., mangueiras, canos, calhas, lonas 
deslizantes 

1/22 . por meio de dispositivos para pular, por ex., lonas de 
salvamento, colchões de salvamento 

3/00 Dispositivos ou peças avulsas para facilitar o salvamento de 
pessoas em edificações ou similares, por ex., escudos de 
proteção, pára-fogo; Dispositivos portáteis para impedir a 
penetração da fumaça em determinadas partes dos 
edificações (1/00 tem prioridade) 

5/00 Outros dispositivos para salvamento em caso de incêndios 
(escadas E 06 C) 

Respiradores; Máscaras contra gases, inclusive aparelhos 
respiradores, por ex., para grandes altitudes ou máscaras para 
esse fim; Dispositivos de proteção contra agentes químicos 
nocivos; (composição dos materiais para revestimentos protetores 
contra os agentes químicos nocivos A 62 D 5/00, para peças 
transparentes de aparelhos respiratórios A 62 D 7/00; composição de 
substâncias químicas utilizadas nos aparelhos respiratórios A 62 D 
9/00) 
 
7/00 Aparelhos respiratórios (para fins médicos A 61 M 16/00) 
7/02 . com oxigênio ou ar comprimido 
7/04 . . e válvulas de oxigênio ou ar controladas pelos pulmões 
7/06 . com oxigênio líquido 
7/08 . contendo produtos químicos geradores de oxigênio 
7/10 . com elementos de filtragem 
7/12 . com tubo de admissão de ar fresco 
7/14 . para aeronaves de grandes altitudes 

9/00 Peças para aparelhos respiratórios (19/00, 21/00, 23/00 têm 
prioridade) [4] 

9/02 . Válvulas 
9/04 . Conexões; Carcaças 
9/06 . Bocais; Pinças para o nariz (para fins médicos A 61 M 

15/00) 

11/00 Dispositivos para recondicionar o ar em recintos 
hermeticamente fechados (purificação química, desinfecção 
ou esterilização do ar A 61 L; em aeronaves ou submarinos, na 
medida em que eles afetam a construção do veículo ou dela 
dependam B 63 B, B 64 D, respectivamente; condicionamento 
de ar em geral F 24 F) 

13/00 Dispositivos especiais para ventilação de abrigos à prova de 
gás (ventilação em geral F 24 F) 

15/00 Instalações protetoras contra substâncias venenosas ou 
nocivas, por ex., com aparelhos respiratórios isolados 
(aspectos estruturais E 04 H 9/00) 
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17/00 Roupas protetoras contra o calor ou agentes químicos 
nocivos ou para uso a grandes altitudes (roupas protetoras 
para trabalho ou esporte A 41 D 13/00; proteção dos olhos ou 
orelhas A 61 F 9/00; composição de materiais para roupas 
protetoras A 62 D 5/00; trajes salva vidas para uso no mar B 
63 C; roupas para mergulho B 63 C 11/02; roupas para vôos B 
64 D 10/00; trajes espaciais B 64 G 6/00; roupas à prova de 
balas F 41 H 1/02) [2] 

17/04 . Máscaras protetoras 
17/08 . Capas protetoras para animais 
 
18/00 Máscaras ou capacetes respiratórios, por ex., para 

proporcionar proteção contra agentes químicos ou para 
uso a grandes altitudes (17/00 tem prioridade; máscaras 
anestésicas A 61 M 16/06) 

18/02 . Máscaras (máscaras contra gases para animais 18/06; 
máscaras para soldadores A 61 F 9/06) 

18/04 . Capacetes contra gases 
18/06 . Máscaras contra gases para animais 
18/08 . Peças para máscaras ou para capacetes contra gases, por 

ex., viseiras, alças, transmissores da fala, dispositivos de 
sinalização (visores para óculos de proteção A 61 F 9/02; 
composição dos materiais para as viseiras ou outras peças 
transparentes A 62 D 7/00) 

18/10 . . Válvulas  

19/00 Cartuchos com substâncias absorventes para aparelhos 
respiratórios 

19/02 . com agentes oxidantes 

21/00 Dispositivos para produzir oxigênio a partir de substâncias 
químicas para aparelhos respiratórios 

23/00 Filtros para fins de proteção respiratória (filtros para gás 
em geral B 01 D) 

23/02 . para respiradores 

23/04 . para abrigos à prova de gases 
23/06 . Filtros nasais 

25/00 Dispositivos para o armazenamento de aparelhos 
respiratórios [4] 

27/00 Métodos ou dispositivos para verificação de aparelhos 
respiratórios (aparelhos para verificação da perda de gás em 
geral G 01 M) [4] 

 
29/00 Dispositivos para tornar inócuos ou manter afastados 

agentes químicos nocivos (aparelhos respiratórios 7/00; 
portas, janelas, postigos à prova de gás E 06 B) 

31/00 Contêineres ou cabines portáteis para proporcionar 
proteção respiratória com dispositivos para o 
recondicioname nto do ar respirável ou para a ventilação 
(ventilação de abrigos à prova de gás 13/00; roupas ou 
vestimentas protetoras 17/00; locais de tratamento para 
finalidades médicas A 61 G 10/00) [4] 

33/00 Dispositivos que permitem a pessoas, em estado de morte 
aparente, se salvarem ou atraírem a atenção; Aparelhos 
respiratórios para pessoas soterradas acidentalmente  

 

35/00 Cintos ou arreios de segurança; Equipamento similar para 
limitar o deslocamento do corpo humano, especialmente no 
caso de mudanças súbitas de movimento (fivelas A 44 B 
11/00; acessórios para móveis infantis A 47 D 15/00; assentos 
para crianças B 60 N 2/24; cintos ou arreios de segurança para 
veículos terrestres B 60 R 22/00; arreios para pára-quedas B 64 
D 17/30; disposições de arreios em aeronaves B 64 D 25/06; 
fixações removíveis F 16 B) [4] 

35/04 . incorporando meios absorvedores de energia [4] 

37/00 Dispositivos, aparelhos ou métodos de salvamento, não 
incluídos nos grupos precedentes 

 

A 62 C COMBATE AO FOGO (composições para extinção de incêndios, uso de substâncias químicas na extinção de incêndios A 62 D 1/00; 
vaporização ou aplicação de líquidos ou outros materiais fluentes em superfícies em geral B 05; disposições de alarme G 08 B, por ex., 
alarmes contra incêndios ativados por fumaça ou gases G 08 B 17/10) 

 
Índice da Subclasse 
 
PREVENÇÃO OU CONTENÇÃO DO FOGO; 
EXTINÇÃO DO FOGO PARA OBJETOS OU 
LUGARES ESPECIAIS 
 Prevenção ou contenção ......................................................2/00 
 Anti-retornos de chamas......................................................4/00 
 Para objetos ou lugares especiais ........................................3/00 
PRODUÇÃO DE MATERIAIS EXTINTORES DO FOGO 
ANTES DO USO.............................................................................5/00 
FERRAMENTAS MANUAIS OU ACESSÓRIOS ........................8/00 
EXTINTORES PORTÁTEIS 
 De acordo com o princípio de operação .....11/00, 13/00, 19/00, 
   25/00 
 Do tipo mochila .................................................................15/00 

 Do tipo pistola ou rifle ...................................................... 17/00 
VEÍCULOS DE COMBATE AO FOGO 
 Veículos terrestres............................................................. 27/00 
 Barcos................................................................................ 29/00 
LIBERAÇÃO DOS MATERIAIS 
EXTINTORES............................................................................... 31/00 
ACESSÓRIOS DE MANGUEIRA............................................... 33/00 
EQUIPAMENTO INSTALADO FIXAMENTE.......................... 35/00 
CONTROLE DO EQUIPAMENTO DE 
COMBATE AO FOGO................................................................. 37/00 
OUTROS MÉTODOS, EQUIPAMENTOS 
OU ACESSÓRIOS........................................................................ 39/00 
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2/00 Prevenção ou contenção do fogo (3/00 tem prioridade; anti-
retornos 4/00) [5] 

2/04 . Remoção ou interrupção do suprimento do material 
inflamável [5]2/06 . Barreiras físicas contra fogo [5] 

2/08 . . Cortinas de água (bocais 31/02) [5] 
2/10 . . Cortinas à prova de fogo [5] 
2/12 . . Abafadores articulados [5] 
2/14 . . . com duas ou mais lâminas [5] 
2/16 . . . . do tipo com cilindro de múltiplas palhetas ou 

dobráveis [5] 
2/18 . . Abafadores deslizáveis [5] 
2/20 . . . a 90º do plano de abertura [5] 
2/22 . . abafadores de fogo com provisões para a remoção de 

obstáculos, por ex., trilhos, transportadores, antes de 
fechar a abertura [5] 

2/24 . . Mecanismos de operação ou controle [5] 

3/00 Prevenção, contenção ou extinção do fogo especialmente 
adaptada para objetos ou lugares especiais (para reatores 
nucleares G 21 C 9/04) [5] 

3/02 . para áreas de incêndio, por ex., incêndios florestais, 
incêndios subterrâneos [5] 

3/04 . para materiais em pó, ou soltos em fardos ou em pilhas, 
por ex., em silos, em chaminés (anti-retorno de chamas 
4/00) [5] 

3/06 . de material altamente inflamável, por ex., metais leves, 
produtos de petróleo [5] 

3/07 . em veículos, por ex., em veículos de estrada [5] 
3/08 . . em aeronaves [5] 
3/10 . . em navios [5] 
3/16 . em instalações elétricas, por ex., cabos condutores [5] 

4/00 Anti-retornos de chamas que permitem a passagem do gás 
mas não a da chama ou da onda detonadora [4] 

4/02 . em tubulações de gás (válvulas de segurança F 16 K 17/00) 
[2] 

4/04 . em fumeiros ou chaminés [2] 

5/00 Produção dos materiais extintores do fogo imediatamente 
antes do uso (bocais 31/02) [5] 

5/02 . de espuma 
5/027 . . Espuma pesada 
5/033 . de gel 

Extintores manuais [5] 

8/00 Ferramentas manuais ou acessórios especialmente 
adaptados para combate ao fogo, por ex., caixas de 
ferramentas [5] 

8/02 . Baldes ou caçambas [5] 
8/04 . Ancinhos ou batedores [5] 
8/06 . Cobertores de fogo [5] 
8/08 . Escudos de proteção [5] 

11/00 Extintores portáteis com bombas operadas  
manualmente [5] 

13/00 Extintores portáteis que são permanentemente 
pressurizados ou pressurizados imediatamente antes do 
uso (11/00 tem prioridade) [5] 

13/02 . com pressão de gás produzida por produtos químicos 
13/04 . . com um recipiente de ácido separado 

13/06 . . . com um recipiente de ácido sem dispositivo de 
fechamento 

13/08 . . . com um recipiente de ácido com dispositivo de 
fechamento 

13/10 . . . . com dispositivo de fechamento de tampa solta 
(tampas ou capas de engate frouxo para recipientes 
de líquidos sem meios de vedação do recipiente em 
geral B 65 D 51/02) 

13/12 . . . . com dispositivos de fechamento à válvula 
13/14 . . . com recipiente de ácido cujo invólucro é rompido 

por pino, pino de rosca ou dispositivo similar 
13/16 . . . com recipiente de ácido móvel podendo ser 

rompido pela queda, ao ser acionado 
13/18 . . . com recipiente de ácido rompido por batida de um 

peso, por ex., pela queda de um peso 
13/20 . . com os produtos químicos em um invólucro único, por 

ex., em um cartucho 
13/22 . . com substâncias incendiárias para produzir pressão de 

gás 
13/62 . com  um  recipiente simples permanentemente 

pressuriz ado [5] 
13/64 . . o material extintor sendo liberado por meio de válvulas 

[5] 
13/66 . com o material extintor e o gás pressurizador sendo 

armazenados em recipientes separados [5] 
13/68 . . caracterizados pelos meios de liberação do material 

extintor [5] 
13/70 . . caracterizados pelos meios de liberação do gás 

pressurizador [5] 
13/72 . . caracterizados pelos meios de liberação operando 

essencialmente ao mesmo tempo nos dois recipientes 
[5] 

13/74 . . . o recipiente do gás pressurizador sendo perfurado 
ou rompido [5] 

13/76 . Detalhes ou acessórios [5] 
13/78 . . Dispositivos de suspensão ou suporte [5] 
15/00 Extintores essencialmente do tipo mochila (mochilas, 

armações de transporte, armações para mochilas 
transportadas no corpo, per se  A 45 F 3/00) 

17/00 Extintores de incêndio manuais, em forma de pistolas ou 
fuzis 

19/00 Extintores de incêndio manuais, em que a substância 
extintora é expedida por explosão; Recipientes explosivos 
para serem jogados no fogo 

25/00 Extintores portáteis com bombas acionadas 
mecanicame nte  [5] 

Veículos de combate ao fogo (31/00, 33/00, 37/00 têm prioridade; 
aspectos de veículos, ver as subclasses apropriadas de B 60 a B 64, por 
ex., aeronaves de combate a incêndios B 64 D 1/16) [5] 

27/00 Veículos terrestres de combate ao fogo  

29/00 Barcos de combate ao fogo ou estruturas flutuantes 
similares [5] 

31/00 Liberação do material extintor (bombas F 04; mangueiras F 
16 L) [5] 

31/02 . Bocais especialmente adaptados para extinção do fogo [5] 
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31/03 . . ajustáveis, por ex., de pulverização para jato ou 
vice-versa [5] 

31/05 . . com duas ou mais saídas [5] 
31/07 . . . por meios diferentes [5] 
31/12 . . para liberar espuma ou espuma pulverizada [5] 
31/22 . . especialmente adaptados para perfurar paredes, 

materiais amontoados ou similares 
31/24 . . fixos a escadas, mastros, torres ou outras estruturas, 

com ou sem cabeças giratórias 
31/28 . Acessórios para dispositivos de jato, por ex., suportes 

33/00 Acessórios para mangueiras [5] 
33/02 . Aparelhos para limpeza ou secagem de mangueiras 

(prateleiras de secagem F 26 B) 
33/04 . Suportes ou garras para mangueiras de incêndio 
33/06 . Pontes para mangueiras ou tubos 

Equipamento instalado permanentemente (31/00, 33/00, 37/00 
têm prioridade) [5] 

35/00 Equipamento instalado permanentemente (para 
formação de cortinas d’água 2/08) 

35/02 . com recipientes para expelir imediatamente a substância 
extintora (para formação de cortinas d´água 2/08) 

35/04 . . Recipientes oscilantes ou basculantes 
35/06 . . Recipientes destruídos ou abertos pela queda [5] 
35/08 . . Recipientes  destruídos  ou abertos por carga 

explosiva [5] 
35/10 . . Recipientes destruídos ou abertos pela ação de 

chamas ou calor [5] 
35/11 . . controlados por um sinal desde a zona de perigo [5] 
35/13 . . . com  um  suprimento  limitado  de material 

extintor [5] 
35/15 . . . com um sistema para elevar até o topo o 

suprimento do material extintor 
automaticamente [5] 

35/20 . . Hidrantes, por ex., mangueiras de parede, unidades 
de parede, armários com registro (hidrantes em ruas 
E 03 B 9/02) [5] 

35/58 . Sistemas de tubulação de linha [5] 

35/60 . . úmido, isto é, contendo material extintor no mesmo 
nível quando fora de uso [5] 

35/62 . . seco, isto é, vazio do material extintor quando fora 
de uso [5] 

35/64 . . pressurizado [5] 
35/66 . . . Aceleradores [5] 
35/68 . . Detalhes, por ex., de canos ou sistemas de válvulas 

(válvulas em geral F 16 K) [5] 
 
 
37/00 Controle do equipamento de combate ao fogo 

(dispositivos sensíveis ao calor G 01 K) [5] 
37/08 . compreendendo um dispositivo de saída contendo um 

sensor, ou ele próprio sendo o sensor, isto é, 
borrifadores auto-encerrados [5] 

37/09 . . telescópicos ou ajustáveis [5] 
37/10 . . Meios de liberação, por ex., liberados eletricamente 

[5] 
37/11 . . . sensíveis ao calor [5] 
37/12 . . . . com elos fusíveis [5] 
37/14 . . . . com receptáculos frágeis [5] 
37/16 . . . . com elos dilatáveis ao calor [5] 
37/20 . . Reposicionamento após o uso; Ferramentas para 

esse fim [5] 
37/21 . . . automático [5] 
37/36 . um sinal atuador sendo gerado por um sensor separado 

de um dispositivo de saída [5] 
37/38 . . tanto pelo sensor como pelo atuador, por ex., 

válvula, estando na zona de perigo [5] 
37/40 . . . com ligação elétrica entre o sensor e o atuador 

[5] 
37/42 . . . com ligação mecânica entre o sensor e o 

atuador, por ex., hastes, alavancas [5] 
37/44 . . apenas o sensor estando na zona de perigo [5] 
37//46 . . Construção do atuador [5] 
37/48 . . . Iniciadores sensíveis termicamente [5] 
37/50 . Dispositivos de verificação ou indicação para 

determinar o estado de presteza do equipamento [5] 

39/00 Métodos, equipamentos ou acessórios de combate à 
incêndio não incluídos nos grupos 2/00 a 37/00 

 

A 62 D MEIOS QUÍMICOS PARA EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS OU PARA COMBATE DE AGENTES QUÍMICOS NOCIVOS OU 
PARA PROTEÇÃO CONTRA OS MESMOS; PRODUTOS QUÍMICOS USADOS EM APARELHOS RESPIRATÓRIOS 

 
Nota:  
 
Processos usando enzimas ou microorganismos para: 
(i) liberar separar ou purificar um composto ou composição pré-existente, ou para 
(ii) tratar tecidos ou limpar superfícies sólidas de materiais, 
são classificados na subclasse C 12 S. [5] 

 

1/00 Composições para extinção de incêndios; Uso de 
substâncias químicas na extinção de incêndios (tintas à 
prova de fogo C 09 D 5/18; matérias à prova de fogo C 09 K 
21/00) 

1/02 . contendo ou fornecendo uma fase de gás, por ex., espumas 
(1/06, 1/08 têm prioridade) [3] 

1/04 . . caracterizadas pelo estabilizador de espuma [3] 

1/06 . contendo componentes quimicamente reativos que 
produzem gás [3] 

1/08 . contendo líquidos voláteis ou carregados por gás [3] 

3/00 Meios químicos para combater agentes químicos nocivos; 
Processos para tornar inócuos os agentes químicos nocivos 
(purificação química de gases de refugo, por ex., fumaça, 
fumos, gases de condutos de fumaça, gases de descarga de 
motores B 01 D 53/34; tratamento de águas de esgoto ou de 
águas residuais C 02 F) 
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5/00 Composição de materiais para revestimentos ou roupas 
de proteção contra agentes químicos nocivos 

7/00 Composição dos materiais para peças transparentes de 
máscaras contra gás, respiradores, sacos de ar para 
respiração ou capacetes 

7/02 . Camadas anti-embaçantes para impedir a formação de 
gotas de água ou gelo (substâncias para reduzir ao 
mínimo a aderência de gelo ou água a superfícies C 09 
K 3/18) 

9/00 Composição de substâncias químicas utilizadas nos 
aparelhos respiratórios (produção de compostos que 
liberam oxigênio em geral, processos para a produção de 
oxigênio por via química em geral C 01 B 13/00, C 25 B 
1/02) 
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A 63 ESPORTES; JOGOS; DIVERSÕES 
 
A 63 B APARELHOS PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS, GINÁSTICA, NATAÇÃO, ESCALADA OU ESGRIMA; JOGOS DE BOLA; 

EQUIPAMENTO PARA EXERCÍCIOS 
 
Índice da Subclasse 
 
APARELHOS DE GINÁSTICA 

Barras, vigas em balanço...................................1/00, 3/00; 4/00 
Aparelhos para saltos; varas ............................5/00, 6/00; 25/00 
Aparelhos de suspensão livre; postes para 
trepar, armações ou cavaletes .....................................7/00; 9/00 
Bastões...............................................................................15/00 
Outros aparelhos de exercícios.................. 17/00 a 23/00, 26/00 
Controles ...........................................................................24/00 

APARELHOS PARA ESPORTES ESPECIAIS 
Escalada, alpinismo ................................................27/00, 29/00 

Natação..................................................................31/00 a 35/00 
Bolas......................................................................37/00 a 47/00 
Equipamento de golfe ...........................................53/00 a 57/00 
Outros equipamentos para jogos de bola ... 49/00, 51/00, 59/00, 

61/00, 63/00 
Objetos para arremesso ..................................................... 65/00 
Equipamentos de exercícios.............................................. 69/00 

JOGOS ESPORTIVOS DIVERSOS; ACESSÓRIOS 
DIVERSOS......................................................................... 67/00; 71/00 

 

Aparelhos de ginástica para exercício (aparelhos de treinamento 
para esportes especiais 69/00; aparelhos para exercícios passivos, 
massagem A 61 H) [3] 

1/00 Barras horizontais 
1/04 . Limpeza das varas 

3/00 Barras paralelas ou aparelhos similares 

4/00 Traves em balanço [5] 

5/00 Aparelhos para saltos (acolchoados para saltos 6/00; para 
corridas de cavalo ou esporte hípicos, por ex., obstáculos, 
A 63 K) [5] 

5/02 . Balizas para saltos de altura 
5/04 . . Cordas para esse fim 
5/06 . Varas para saltos 
5/08 . Pranchas elásticas (do tipo trampolim 5/11) [5] 
5/10 . . para esportes aquáticos 
5/11 . Trampolins [5] 
5/12 . Aparelhos para salto sobre apoios, por ex., cavalos 

mecânicos, cavaletes para salto, mesas de salto 
5/16 . Dispositivos para exercícios de salto; Dispositivos para 

salto de balão; Acessórios para salto 
5/20 . Cordas de pular 
5/22 . Obstáculos colocados no chão para exercício de pulo 

6/00 Acolchoados ou similares para absorver choques para 
saltos, ginásticas ou similares [5] 

6/02 . para terrenos, por ex., para varas de saltos [5] 

7/00 Aparelhos de suspensão livre para ginástica 
7/02 . Argolas oscilantes; Trapézios 
7/04 . Cordas para trepar 
7/06 . Rotores com cordas pendentes 
7/08 . Aparelhos para funâmbulos (pessoas que dançam na corda) 

9/00 Mastros para trepar, armações ou cavaletes 

15/00 Bastões 
15/02 . com dispositivos de iluminação 

17/00 Aparelhos de ginástica constando de várias partes tais 
como escadas, varas, traves, escorregadores 

17/02 . conjugados de maneira fixa 
17/04 . separáveis 

19/00 Arcos para exercícios 
19/02 . Arcos de movimento livre, por ex., rodas de educação 

física 
19/04 . móveis sobre um suporte 
 
Nota: 
 Nos grupos 21/00, 22/00 e 23/00, é conveniente acrescentar os 

códigos de indexação do grupo 101:00 ou 103:00. Os códigos 
de indexação devem ser não-ligados [5] 

21/00 Aparelhos de ginástica para desenvolvimento ou 
fortalecimento dos músculos ou juntas do corpo pelo 
trabalho contra uma força em sentido contrário, com ou 
sem dispositivos de medição (medição da força muscular A 
61 B 5/22) 

21/002 . isométricos ou isoinéticos, isto é, variação da força 
substancial sem movimento substancial do músculo [5] 

21/005 . usando resistentes eletromagnéticos ou elétricos de 
  força [5] 
21/008 . usando resistentes hidráulicos ou pneumáticos de força [5] 
21/012 . usando resistentes friccionais de força [5] 
21/015 . . incluindo elementos giratórios ou oscilatórios [5] 
21/018 . . incluindo um cabo que se move em relação à superfície 

dos elementos [5] 
21/02 . usando resistentes elásticos [5] 
21/04 . . presos ao pedestal estático 
21/045 . . tendo um elemento de torção [5] 
21/05 . . Elementos comprimidos linearmente [5] 
21/055 . . do tipo elemento de extensão [5] 
21/06 . Pesos manuseados pelo ginasta [5] 
21/062 . . incluindo guia para a colocação vertical dos pesos [5] 
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21/065 . . colocados sobre o corpo do ginasta [5] 
21/068 . . utilização de peso no corpo do ginasta [5] 
21/072 . . Halteres, barras angulares ou similares [5] 
21/075 . . . com pesos variáveis [5] 
21/078 . . Dispositivos para exercícios de compressão em 

bancadas [5] 
21/08 . . presos em uma das extremidades 
21/16 . Suportes de fixação dos dispositivos de tração 
21/22 . Dispositivos resistentes com peças giratórias 
21/28 . Dispositivos utilizáveis por duas pessoas, uma em frente à 

outra 

22/00 Aparelhos de ginástica especialmente adaptados para 
condicionar o sistema cardiovascular , para treinar a 
agilidade ou a coordenação dos movimentos (aspectos dos 
resistentes de força 21/00) [5] 

22/02 . com esteiras sem-fim móveis [5] 
22/04 . com passadas móveis [5] 
22/06 . com movimento cíclico giratório (suportes para fixar 

bicicletas 69/16; monociclos B 62 K 1/00) [5] 
22/08 . . para as pernas [5] 
22/10 . . para os braços [5] 
22/12 . . para as pernas e braços ao mesmo tempo [5] 
22/14 . Plataformas para movimento giratório recíproco em torno 

de um eixo vertical [5] 
22/16 . Plataformas para movimento de oscilação em torno de um 

eixo horizontal; Tambores de equilíbrio; Pranchas de 
equilíbrio ou similares [5] 

22/18 . com elementos tendo um movimento de circulação ou de 
rotação, gerado pelo movimento de oscilação do ginasta 
(arcos para ginástica 19/00) [5] 

22/20 . usando roletes, rodas, roldanas ou similares a ser 
movimentados sobre o chão ou outra superfície durante a 
ginástica [5] 

23/00 Aparelhos de ginástica especialmente adaptados para 
determinadas partes do corpo (22/00 tem prioridade; 
aspectos dos resistentes de força 21/00; dispositivos para 
exercitar ou alongar os dedos, ou braços em exercício de 
ensino de teclado G 09 B, por ex., G 09 B 15/06) [5] 

23/02 . para o abdome, a coluna vertebral, o tronco ou os ombros 
23/025 . para a cabeça ou pescoço [5] 
23/03 . para os músculos da face [5] 
23/035 . para os membros, isto é, membros superiores ou inferiores, 

por ex., ao mesmo tempo [5] 
23/04 . . para os membros inferiores [5] 
23/08 . . . para as juntas do tornozelo [5] 
23/10 . . . para os pés ou dedos dos pés [5] 
23/12 . . para os membros superiores [5] 
23/14 . . . para as juntas do pulso [5] 
23/16 . . . para as mãos ou dedos [5] 
23/18 . para melhorar a função respiratória [5] 
23/20 . para os músculos vaginais [5] 

24/00 Controles elétricos ou eletrônicos para os aparelhos de 
ginástica dos grupos anteriores [5] 

25/00 Andas ou similares 
25/02 . Andas elásticas 
25/04 . com rodas 
25/06 . Sapatas montadas em andas para aumentar o passo 

25/08 . Muletas para pular, por ex., pula-pula 
25/10 . Sapatos com ricochete elástico presos aos pés 

26/00 Aparelhos de ginástica não abrangidos pelos grupos 1/00 a 
25/00 [5] 

Escalada; Alpinismo 

27/00 Aparelhos para subir em postes, árvores ou similares 
(cintos de segurança para escaladores A 62 B 35/00) 

27/02 . Dispositivos de fixar aos pés para subir em postes 
cilíndricos 

27/04 . Dispositivos de fixar aos pés para subir em postes 
perfilados 

29/00 Aparelhos para alpinismo (capacetes A 42 B 3/00; 
disposit ivos não deslizantes ou prendedores para os sapatos, 
por ex., ferros para escalar montanhas, A 43 C 15/00; máscaras 
ou capacetes para respiração para uso em altas altitudes A 62 B 
18/00; picaretas B 25 D 7/00) [3] 

29/02 . Cordas ou acessórios de retenção para montanhas, por ex., 
cordas para avalanches; Meios para indicar a localização 
de pessoas acidentalmente soterradas, por ex., pessoas 
soterradas pela neve (detecção de massas ocultas G 01 V) 

29/04 . Espigões para escalada (de fixação permanente E 06 C 
9/04) 

29/08 . Equipamento manual para alpinistas 
 
Natação 

31/00 Acessórios para natação (ensino da natação 69/10 a 69/14; 
salvamento na água B 63 C 9/00) 

31/02 . Luvas para natação 
31/04 . . com adaptações para aumentar a superfície de 

propulsão 
31/08 . Pés-de-pato, nadadeiras ou outros auxílios para natação, 

presos ou ligados às mãos, braços, pés ou pernas (31/18 
tem prioridade; usados como luvas 31/02) [3] 

31/10 . . presos ou ligados às mãos ou pés [3] 
31/11 . . . ligados apenas aos pés [3] 
31/12 . . presos ou ligados aos braços ou pernas [3] 
31/14 . . com aletas à válvula 
31/16 . . com disposições para variar o tamanho da superfície de 

natação 
31/18 . Acessórios para natação com efeito de propulsão 

simultânea de mãos e pés 

33/00 Equipamento de natação ajustável à cabeça, por ex., 
capacetes para nadar, óculos para nadar (acessórios para a 
respiração, por ex., tubos respiratórios, B 63 C 11/12) 

35/00 Estruturas para natação com mecanismos de propulsão 
acionados pelo nadador ou por um motor (outras 
embarcações ou estruturas flutuantes similares para 
divertimento ou esporte B 63 B 35/71, 35/73; veículos de 
arrasto para mergulhadores ou embarcações similares B 63 C 
11/46) 

35/02 . em forma de rabo de peixe 
35/04 . com rodas providas de pás 
35/06 . com pás ou elementos flutuantes geminados 
35/08 . com propulsão à hélice 
35/10 . . acionada pelo nadador 
35/12 . . acionada por motor 
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Bolas 

37/00 Bolas maciças; Bolas de gude (bolas pesadas de arremesso 
65/06) 

37/02 . Núcleos especiais 
37/04 . . Núcleos rígidos 
37/06 . . Núcleos elásticos 
37/08 . . Núcleos líquidos; Núcleos plásticos 
37/10 . . com o centro de gravidade excêntrico 
37/12 . Revestimentos especiais  
37/14 . Superfícies especiais 

39/00 Bolas ocas não infalíveis 
39/02 . Disposições para conservar a pressão 
39/04 . . Bolas ocas às quais se pode devolver a forma por 

insuflação por meio de picadas seguidas de auto-obturação 
39/06 . Revestimentos especiais 
39/08 . . feitas de duas metades 

41/00 Bolas ocas infláveis (fixação de válvula a peças infláveis e 
elásticas em geral B 60 C 29/00; válvula, por ex., válvulas de 
fechamento automático F 16 K) 

41/02 . Câmaras de ar 
41/04 . . Fechos para as mesmas 
41/08 . Invólucros de bolas; Fechos para os mesmos 
41/10 . Câmara de ar e capa combinadas 
41/12 . Ferramentas ou dispositivos para inflar ou fechar bolas 

(bombas de ar F 04) 

43/00 Bolas com disposições especiais 
43/02 . com cabo 
43/04 . com centro de gravidade excêntrico; com mecanismo para 

mudar o centro de gravidade (bolas maciças 37/10) 
43/06 . com dispositivos de iluminação 

45/00 Aparelhos ou métodos para manufaturas de bolas 
(processamento de plásticos ou substâncias num estado 
plástico B 29) 

45/02 . Marcação de bolas 

47/00 Dispositivos para manipulação ou tratamento de bolas 
47/02 . para apanhar 
47/04 . para limpar bolas (aparelhos para limpeza de bolas, como 

acessórios para boliche ou bolas de gude de mesa 
A 63 D 5/10) 

Raquetas, bastões ou outros acessórios para jogos de bola 

49/00 Raquetes de tênis, "badminton" (espécie de tênis jogado 
com peteca) ou raquetes similares 

49/02 . Armações 
49/04 . . com dispositivos de equilíbrio 
49/06 . . com fendas 
49/08 . . com cabo de estrutura especial 
49/10 . . feitos de materiais não metálicos, outros que não 

madeira 
49/12 . . feitos de metal 
49/14 . . Dispositivos de proteção na armação 
49/16 . Prensas 
49/18 . Capas 

51/00 Encordoamento de raquetas de tênis 
51/02 . Cordas; Substitutos de cordas 
51/04 . . Estruturas em forma de folhas usadas como substitutos 
51/06 . Encordoamentos duplos 

51/08 . Encordoamentos em diagonal 
51/10 . Reforços para encordoamentos 
51/12 . Dispositivos dispostos na ou sobre a raqueta para ajustar a 

tensão das cordas 
51/14 . Dispositivos para encordoar 
51/16 . . Máquinas ou aparelhos para encordoar durante a 

manufatura 

53/00 Tacos de golfe 
53/02 . Articulações entre a cabeça e o cabo 
53/04 . Cabeças 
53/06 . . ajustáveis 
53/08 . com disposições especiais para proporcionar o impacto 

variado 
53/10 . Cabos não metálicos 
53/12 . Cabos metálicos 
53/14 . Punhos 
53/16 . . ajustáveis  

55/00 Sacos para tacos de golfe; Suportes de tacos para uso no campo 
de golfe  

55/02 . com compartimentos especiais para as bolas  
55/04 . Suportes com dispositivos para fixar  ao solo 
55/06 . . Sacos providos de tripés ou suportes semelhantes 
55/08 . Transportadores de rodas para sacos de golfe (características de 

mecanismos de rolamento ou de propulsão B 60) 
55/10 . Suportes de tacos de golfe para utilização no campo de golfe 

57/00 Acessórios para jogos de golfe, por ex., revestimentos de 
buracos e - pinos de plástico para jogo de golfe  

59/00 Bastões, raquetes ou similares para outros jogos (bastões com 
uma bola presa aos mesmos 67/20) 

59/02 . para jogos de "lacrose" (esporte canadense semelhante ao 
hóquei), pelotas ou similares  

59/04 . para tênis de mesa (ping-pong) 
59/06 . para beisebol, "rounders" (esporte inglês semelhante ao 

beisebol) ou jogos semelhantes 
59/08 . para críquete 
59/10 . para "croquete" (jogo semelhante ao críquete) 
59/12 . para hóquei 
59/14 . para hóquei no gelo 
59/16 . para pólo 
59/18 . Bastões circulares para outros jogos 

61/00 Redes de tênis ou acessórios para tênis ou jogos similares 
61/02 . Estacas; Estacas de montagem giratória 
61/04 . Dispositivos para esticar ou ajustar redes  

63/00 Alvos ou metas para jogos de bola (acessórios para golfe 57/00) 
63/02 . montados rigidamente (63/08 tem prioridade) [3] 
63/04 . de montagem ajustável ou articulada (63/08 tem prioridade) [3] 
63/06 . Alvos giratórios 
63/08 . com abertura horizontal para bola, por ex., para basquet ebol [3] 
 

65/00 Objetos para arremesso (brinquedos de arremesso A 63 H 33/18; 
armas de arremesso F 41 B) 

65/02 . Dardos, lanças ou similares  
65/04 . Martelos de arremesso 
65/06 . Pesos esféricos de arremesso 
65/08 . Bumerangues  
65/10 . Discos para lançamento; Argolas de ferro para jogo de argolas  
65/12 . Aparelhos para arremessar bolas, com ou sem pegadores  
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67/00 Jogos esportivos diversos 
67/02 . Jogos de golfe especiais, por ex., golfe em miniatura 
67/04 . Jogos de mesa para exercícios físicos benéficos para o 

corpo humano, à semelhança de esportes ao ar livre, por ex., 
tênis de mesa (outros jogos de mesa A 63 F) 

67/06 . Jogos com lançamentos de argolas ou discos 
67/08 . Jogos que implicam em rodopios e outros malabarismos 

com bolas  
67/10 . Jogos com objetos pendurados por fios ou montados para 

oscilar, por ex., bolas, objetos pontudos em forma de 
pássaros, animais ou similares, tanto para servirem de alvo 
como para atingirem o alvo (jogos usando um bastão com 
uma bola presa ao mesmo 67/20; jogos de pinos com bolas 
presas aos mesmos A 63 D 7/00) 

67/12 . Jogos de agilidade por lançamentos de objetos 
67/14 . "Curling stone" (jogo praticado pelos escoceses que consiste 

em arremessar um peso de 70 quilos aproximadamente em 
um campo de gelo de 3843 m para atingir um alvo); 
'Schuffleboard" (jogo em que discos de madeira são 
impelidos por pás para acertar em alvos desenhados em 
uma superfície plana); Jogos similares com deslizamento de 
objetos 

67/16 . Diabolôs ou jogos de lançamento por enrolamento 
67/18 . "Badminton", (espécie de tênis com peteca), volante ou 

jogos similares com projéteis de penas 
67/20 . Jogos  usando  um bastão com uma bola presa ao 

mesmo [3] 
67/22 . . o bastão tendo um ou mais buracos no mesmo [3] 

69/00 Objetos ou aparelhos de treinamento para esportes 
especiais (treinamento de pára-quedistas B 64 D 23/00) 

69/02 . para esgrima 
69/04 . simulando o movimento de cavalos (animais de 

brinquedo para montaria A 63 G 19/00) 
69/06 . para remar ou gingar 
69/08 . . com tanques cheios d'água 
69/10 . Aparelhos para ensinar a nadar em seco 
69/12 . Disposições em piscinas para ensinar a nadar 
69/14 . . Aparelhos para ensinar a nadar 
69/16 . para ciclismo 
69/18 . para esquiar 
69/20 . Bolas de bater para exercitar pugilistas 
69/22 . . montadas ou penduradas em um suporte fixo 
69/24 . . montadas ou penduradas em um suporte móvel 
69/26 . . . fixas ao corpo humano 
69/28 . . Bolas com acessórios em pontos opostos 

69/30 . . . Acessórios elásticos 
69/32 . . com dispositivos de indicação 
69/34 . Bonecos para pugilismo ou futebol americano 
69/36 . para golfe 
69/38 . para tênis 
69/40 . Dispositivos dispostos de forma fixa para projetar bolas 

(armas lançadoras F 41 B 3/00; lançadoras de pombos 
de barro que servem de alvo F 41 J 9/18) 

71/00 Acessórios de jogos ou esportes não abrangidos pelos 
grupos 1/00 a 69/00 (acessórios para dar partida A 63 K 
3/02) 

71/02 . para esportes praticados em ginásios ou ar livre 
71/04 . para esportes de salão ou interiores 
71/06 . Dispositivos indicadores ou de contagem para jogos ou 

jogadores (dispositivos de cronometragem G 07 C) 
71/08 . Dispositivos para proteger o corpo de jogadores ou 

esportistas (roupas protetoras para fins esportivos A 41 
D 13/00) 

71/10 . . para a cabeça (em forma de bonés ou chapéus 
A 42 B 1/08; capacetes A 42 B 31/00) 

71/12 . . para o corpo ou as pernas 
71/14 . . para as mãos, por ex., luvas para beisebol, boxe ou 

golfe 
71/16 . . . cheios de ar (ligação de válvulas a corpos 

elásticos infláveis B 60 C 29/00) 
 
Esquemas de indexação associados com os grupos 21/00 a 23/00. 
Os códigos de indexação devem ser apresentados não-ligados 
[5] 
 
Nota 
 
 Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece as 

regras relativas à aplicação e apresentação dos diferentes 
tipos de código de indexação. [6] 

101:00 Aparelhos de ginástica para pessoas deitadas [5] 
101:02 . sobre o estômago [5] 

103:00 Aparelhos de ginástica com estrutura de apoio comum 
tanto para o corpo do ginasta como para o resistente de 
força [5] 

 

 

A 63 C PATINS; ESQUIS; BOTAS PARA ÁGUA; PATINS DE RODAS; QUADRAS; RINQUES (dispositivos para esportes 
subaquáticos A 63 B 31/00, 33/00, B 63 C 11/00; dispositivos para deslizar na água por ex., esquis aquáticos B 63B 35/79, 35/81, 
35/83) [5] 

 
Índice da Subclasse 
 
PATINS 

Patins de gelo..............................................................1/00, 3/00 
Patins de rodas...................................................................17/00 

ESQUIS, RAQUETE PARA NEVE 
Esquis para neve..................................................... 5/00 a 11/00 

Sapatos para neve.............................................................. 13/00 
QUADRA DE JOGOS, RINGUES, GRAMADOS 
PARA A PRÁTICA DO BOLICHE OU ÁREAS 
PARA ESQUI AQUÁTICO, COBERTURA PARA 
ESSE FIM...................................................................................... 19/00 

 

Patins; Acessórios para patinar 

1/00 Patins (patins ou pranchas sobre rodas 17/00) 
1/02 . com montagem fixa na sola do calçado 
1/04 . presos por meio de garras 

1/06 . . com as placas da sola e do calcanhar providas de 
garras 

1/08 . . com aperto simultâneo das garras da sola e do 
calcanhar 

1/10 . . apertados pelo movimento do pé 
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1/12 . . apertados por balanço lateral ou pelo deslocamento da 
lâmina ou de todo o patim 

1/14 . . apertados por meio de molas 
1/16 . . Estrutura especial dos dispositivos de fixação das 

garras 
1/18 . presos por meio de correias 
1/20 . com meios de fixação em peças metálicas especiais dos 

calçados 
1/22 . com placas de solas especiais 
1/24 . . Placas elásticas 
1/26 . . divididas em duas partes para permitir ajustagem ao 

tamanho do pé 
1/28 . . Placas de montagem articulada 
1/30 . com lâminas especiais 
1/32 . . Estruturas especiais da lâmina simples 
1/34 . . Lâminas de peças múltiplas 
1/36 . . com diversas lâminas 
1/38 . do tipo tubular 
1/40 . manufaturadas com uma peça inteiriça do material 
1/42 . Manufatura de patins 

3/00 Acessórios para patins 
3/02 . Suportes para o tornozelo (calçados com peças para 

sustentar os pés A 43 B 7/14) 
3/04 . Armações ou deslizadores de apoio para patinadores 
3/06 . Apoios para serem usados enquanto os patins são 

afivelados às botas 
3/08 . Grampos especiais para as lâminas de patins 
3/10 . Dispositivos auxiliares para afiar lâminas 
3/12 . Protetores para lâminas de patins 
3/14 . Chaves para patins 

Esquis; Acessórios para esquiar 

5/00 Esquis; Veículos sobre esquis (trenós com patins, por ex., 
ski-bobs, B 62 B 13/00) 

5/02 . dobráveis; desmontáveis 
5/025 . Esquis curtos [4] 
5/03 . Mono-esquis [4] 
5/035 . Esquis com roletes ou cintos em contato com o solo [4] 
5/04 . Estrutura da superfície do esqui [4] 
5/044 . . da sola atuante [4] 
5/048 . . das bordas [4] 
5/052 . . das pontas ou das extremidades posteriores dos 

esquis [4] 
5/056 . . materiais para a sola atuante [4] 
5/06 . Dispositivos especiais em peças de esquis, por ex., 

dispositivos de direção 
5/065 . . dispositivos para impedir o cruzamento dos esquis [4] 
5/07 . . Meios para ajustar a rigidez de esquis 
5/075 . . amortecedores de vibração (amortecedores de vibração 

per se  F 16 F 7/00) [4] 
5/08 . Esquis a motor (5/035 tem prioridade) [4] 
5/11 . Esquis combinados com velas ou similares [4] 
5/12 . Fabricação de esquis; Seleção de materiais especiais 

(materiais para a sola atuante 5/056) [4] 
5/14 . . usando materiais sintéticos; tendo uma pluralidade de 

camadas coladas [4] 
5/16 . Dispositivos permitindo a utilização dos esquis enquanto 

eles são mantidos em uma posição particular um em 
relação ao outro, por ex., para fins de treinamento [4] 

7/00 Dispositivos para impedir que os esquis deslizem para trás; 
travas ou freios para esquis [4] 

7/02 . Peles; Seus sucedâneos 
7/04 . Dispositivos de fixação para as peles 
7/06 . Placas em forma de dente para solas de esquis 
7/08 . Lâminas de freagem adaptáveis aos esquis de modo que 

fiquem permanentemente em posição ativa 
7/10 . Lâminas de freagem como dobradiças, adaptáveis aos 

esquis de modo que possam ser retiradas da posição ativa 
7/12 . Garras que evitam derrapagem lateral 

9/00 Dispositivos para fixar os esquis 
9/02 . Dispositivos para fixar esquis sem desprendimento 

automático, com chapas de sola ou elementos deslizantes, 
isto é, do tipo Ellefsen 

9/04 . Dispositivos para fixar esquis consistindo em correias 
longas sem desprendimento automático 

9/06 . Dispositivos para fixar esquis consistindo em um cabo 
adaptado ao calcanhar e presos à parte dianteira do esqui 
sem desprendimento automático 

9/08 . podendo ser afrouxados ou soltos automaticamente em 
caso de acidente, isto é, dispositivos de segurança 

9/081 . . com a chapa da sola deslizante 
9/082 . . com a chapa de calcanhar deslizante 
9/083 . . com a correia do cabo podendo ser afrouxada 
9/084 . . com dispositivos de sujeição do calcanhar, por ex., 

deslizantes 
9/085 . . com dispositivos de sujeição da sola, por ex., 

deslizantes 
9/086 . . empregando elementos fixos ao calçado do usuário, 

podendo ser soltos do dispositivo de fixação do esqui 
9/088 . . com dispositivos de fechamento controlados 

eletronicamente [4] 
9/10 . Garras para o pé sem desprendimento automático; 

Ganchos de fixação, feitos de uma pela inteiriça sem 
desprendimento automático 

9/12 . Correias elásticas para o calcanhar sem desprendimento 
automático 

9/14 . Dispositivos de fixação sem desprendimento automático 
desprovido de correias para os saltos, mas com placas-guia 
laterais e correias para o pé 

9/16 . Dispositivos para fixar esquis sem desprendimento 
automático, sem correias de calcanhar, mas com placas-
guia laterais sem correias para o pé 

9/18 . Dispositivos para fixar esquis sem desprendimento 
automático e sem correias de calcanhar, mas com um meio 
de aperto adaptado na frente ou por trás do dispositivo de 
fixação 

9/20 . Dispositivos para fixar esquis sem desprendimento 
automático, com garras especiais para as bordas da sola em 
lugar de correias para o pé  

9/22 . Meios para ajustar as presilhas dos pés 
9/24 . Tensores para dispositivos de fixação de esquis (tensores 

de dispositivos de fixação de esquis de desprendimento 
automático 9/08) 

11/00 Acessórios para esquis 
11/02 . Dispositivos para esticar, apartar ou comprimir esquis para 

transporte ou armazenamento (acessórios sobre veículos 
para transporte de esquis B 60 R 9/12) [4] 

11/04 . para tratamento de esquis 
11/06 . . Afiadores de bordas 
11/08 . . aparelhos para aplicar ou remover cera de esquis (ceras 

para esquis C 09 G 3/00) 
11/10 . Aparelhos para rebocar esquis 
11/12 . Aparelhos para enganchar o calcanhar da bota no esqui 
11/14 . Aparelhos para consertar esquis danificados 
11/16 . Dispositivos especiais adaptados a botas para fixação de 

esquis (9/00 tem prioridade) 
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11/18 . Dispositivos para remover neve de esquis, das fixações de 
esquis ou de botas de esquis 

11/20 . Protetores contra neve montados em esquis 
11/22 . Bastões de esquiar 
11/24 . . Argolas para bastões de esquiar 
11/26 . Dispositivos para uso na montagem de fixações de esquis, 

por ex., gabaritos [4] 
 

13/00 Sapatos de andar na neve  
13/02 . Argolas para sapatos de andar na neve 

17/00 Patins de rodas, pranchas sobre rodas [4] 
17/01 . Pranchas sobre rodas (17/02 a 17/28 tem prioridade) [4] 
17/02 . com as rodas dispostas em dois pares 
17/04 . com as rodas dispostas de outra maneira que não em dois 

pares 
17/06 . . Do tipo de alinhamento único 
17/08 . . . Do tipo de roda única 
17/10 . com lagarta 
17/12 . com mecanismos de acionamento 
17/14 . com freios, por ex., freios frontais, embreagens de roda 

livre 
17/16 . para uso em pistas de forma ou disposição especial 
17/18 . conversíveis em patins para gelo ou neve 
17/20 . com rodas removíveis, permitindo aos patins serem usados 

para caminhar 

17/22 . Rodas para patins 
17/24 . . com superfícies de rolamento em forma de bolas ou 

esferas 
17/26 . com adaptações auxiliares especiais, por ex., para 

iluminação, marcação ou saída de pista 
17/28 . com disposições para sentar 

19/00 Forma ou disposição de quadros de jogos, ringues, 
gramado para jogos de boliche ou similar ou áreas para 
esqui aquático; Coberturas para esse fim (Carrosséis 
aquáticos A 63 G 3/00; construção das superfícies ou 
fundações E 01 C; tetos E 04 B 7/00; edificações ou grupos de 
edificações para a prática de esportes E 04 H 3/10; piscinas ou 
banheiras para natação ou para crianças E 04 H 4/00; 
coberturas para piscinas E 04 H 4/06) [4] 

19/02 . Adaptação da superfície de quadras de acordo com as 
necessidades dos diferentes jogos 

19/04 . Esteiras ou tapetes para quadras de jogos 
19/06 . Aparelhos para demarcar ou dividir quadras de jogos 
19/08 . . Meios mecânicos para demarcar as quadras 
19/10 . Ringues para patinação no gelo ou patinação com rodas; 

Rampas ou trilhas para a prática de esqui, saltos de esqui 
ou para tobogã na neve (escorregadores A 63 G 21/00; 
ascensor de esquis B 61 B 11/00; preparação ou 
manutenção das superfícies de neve ou de gelo adequadas 
ao tráfego ou a fins esportivos E 01 H 4/00; remoção de 
neve ou gelo E 01 H 5/00; produção de neve F 25 C 3/00) 
[4] 

19/12 . Coberturas removíveis para a proteção das quadras, 
ringues ou locais de jogos ou similar [4] 

 

A 63 D CANCHAS DE BOLICHE; JOGOS DE BOLICHE; BOCHA; BAGATELLE (variedade de jogo de bilhar) BILHARES  (bolas  
A 63 B; jogos para dentro de casa usando pequenas peças móveis, por ex., bolas, A 63 F 7/00) 

 
Índice da Subclasse 
 
BILHARES .........................................................................13/00, 15/00 
JOGOS DE BOLICHE............................................... 1/00 a 9/00, 13/00 

 
 

 

1/00 Canchas de boliche; Quadras de bocha (pistas de jogos de 
boliche na grama A 63 C 19/00) 

1/02 . desmontáveis; portáteis 
1/04 . forma ou material da superfície; Suportes para as quilhas 

como parte integrante da superfície 
1/06 . Aparelhos de ajustagem; Plataformas para os jogadores 
1/08 . Pistas para devolução ou circulação das bolas 

3/00 Canchas de mesa; Canchas de boliche em miniatura; Jogos 
de boliche (acionados por moedas G 07 F) 

3/02 . Ajuste de dispositivos para propulsão ou projeção de bolas 
(esses dispositivos per se  A 63 F 7/24) 

5/00 Acessórios para canchas de boliche ou canchas de mesa 
5/02 . Aparelhos para recolher ou suspender as bolas; 

Dispositivos separados para devolver as bolas 
5/04 . Dispositivos de indicação 
5/06 . Suportes para as quilhas 
5/08 . Disposições para armar ou remover as quilhas 

5/09 . . sendo as quilhas reunidas na ordem certa antes de 
colocadas no lugar 

5/10 . Aparelhos para limpeza de bolas, quilhas ou canchas 

7/00 Jogos de quilha, por ex., de nove quilhas, com bolas presas 

9/00 Quilhas 

13/00 "Bagatelle"; Jogos similares (dispositivos para projetar ou 
rolar as bolas A 63 F 7/24) 

 
Nota 
 

Neste grupo, o seguinte termo é empregado com o sentido 
indicado: 
– "Bagatelle" significa uma variação de bilhar em que o 

objetivo do jogador é atingir as bolas de tal modo que estas 
e outras bolas eventualmente, caiam em buracos 
numerados que determinam a contagem de pontos. 
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15/00 Bilhar; Mesas de bilhar; Bilhar de bolso  (bagatelle, 
13/00) 

15/02 . Mesas de bilhar adaptadas para apoio sobre mesas 
comuns ou similares 

15/04 . Mesas de bilhar conversíveis em outras mesas, etc. (em 
camas A 47 C 17/62) 

15/06 . Almofadas ou prendedores para as mesmas 
15/08 . Tacos (outros dispositivos para projeção de bolas 

A 63 F 7/24) 

15/10 . . Cavaletes para segurar ou pendurar tacos 
15/12 . . Fixações para ponteiras 
15/14 . . Meios para tornar as ponteiras ásperas 
15/16 . Porta-giz 
15/20 . Dispositivos para marcar ou registrar contagens 

(mecanismos de contagem em geral G 06 M) 
 

 

A 63 F JOGOS DE CARTAS, MESA OU ROLETA; JOGOS PARA DENTRO DE CASA USANDO PEQUENAS PEÇAS MÓVEIS 
PARA JOGO; JOGOS DIVERSOS (equipamentos para processamento de dados caracterizados por uma aplicação específica para 
jogos de videogame G 06 F 17/00, 19/00) [5] 

 

1/00 Jogos de cartas (aspectos de jogos usando um mostrador 
gerado eletronicamente, tendo duas ou mais dimensões 
mostrando representações relativas à jogo 13/00) [1,7]  

1/02 . Cartas de barulho; Formatos especiais de cartas (métodos 
de impressão de cartas B 41 K, M) 

1/04 . Jogos de cartas combinados com outros jogos 
1/06 . Acessórios para jogos de cartas 
1/08 . . Prensas para cartas 
1/10 . . Aparelhos para segurar cartas 
1/12 . . Embaralhadores de cartas 
1/14 . . Distribuidores de cartas 
1/16 . . Aparelho para indicar o carteador 
1/18 . . Computadores de pontos; Indicadores diversos 

(dispositivos de verificação de tempo G 07 C) 

3/00 Jogos de mesa; Jogos de sorteio (jogos de corrida, jogos de 
circulação ou jogos de obstáculos caracterizados pelas figuras 
movimentadas pela ação dos jogadores 9/14; aspectos dos 
jogos usando um mostrador gerado eletronicamente, tendo 
duas ou mais dimensões mostrando representações relativas à 
jogo 13/00) [1,7] 

3/02 . Xadrez; jogos similares em tabuleiros 
3/04 . Jogos geográficos ou similares 
3/06 . Lotos ou jogos de bingo; Sistemas, aparelhos ou 

disposit ivos para conferência de tais jogos [5] 
3/08 . Jogos de sorteio de que podem participar grande número 

de pessoas 

5/00 Jogos de roleta (aspectos de jogos usando um mostrador 
gerado eletronicamente, tendo duas ou mais dimensões 
mostrando representações relativas à jogo 13/00) [1,7] 

5/02 . Jogos de bola semelhantes à roleta 
5/04 . Roletas de discos;  Roletas de mostrador; Piões; Piorras 

marcadas com dados 

7/00 Jogos caseiros utilizando pequenas peças móveis, por ex., 
bolas, discos ou blocos (jogos de mesa, jogos de sorteio 3/00; 
jogos de roleta 5/00; aspectos de jogos usando um mostrador 
gerado eletronicamente, tendo duas ou mais dimensões 
mostrando representações relativas à jogo 13/00; jogos de 
boliche em miniatura A 63 D 3/00; bagatelle ou jogos 
similares A 63 D 13/00; jogos de bilhar, jogos de bilhar em 
miniatura A 63 D 15/00) [1,7] 

7/02 . usando peças do jogo caindo ou peças do jogo correndo 
sobre uma superfície inclinada, por ex., jogos "pinball" 

7/04 . usando bolas para serem sacudidas ou roladas em pequenas 
caixas 

7/06 . Jogos simulando jogos externos com bola, por ex., hóquei 
(se fisicamente benéficos para o corpo humano 
A 63 B 67/00) 

7/07 . . nos quais as peças de jogo entram em contato ou estão 
apoiadas pela superfície de jogo continuamente, por 
ex., usando apoio de almofada de ar [3] 

7/20 . . nos quais as peças do jogo são projetadas no ar [3] 
7/22 . Acessórios; Detalhes [3] 
7/24 . . Dispositivos controlados pelo jogador para projetar ou 

lançar as peças do jogo (arranjo desses dispositivos nas 
canchas de mesa, canchas de boliche em miniaturas ou 
jogos de boliche A 63 D 3/02; em bagatelles A 63 D 
13/00, 15/00) [3] 

7/26 . . . elétricos ou magnéticos [3] 
7/28 . . . usando gravidade [3] 
7/30 . . obstáculos; Alvos; Dispositivos de marcação ou 

encaixe; Sensores atuados pelas peças do jogo, por ex., 
interruptores; Indicadores de toque [3] 

7/32 . . . Aparelhos para alterar os valores marcados [3] 
7/34 . . Outros dispositivos para lidar com as peças do jogo, 

por ex., meios para retorno de bolas de bônus [3] 
7/36 . . Detalhes de construção não abrangidos pelos grupos 

7/24 a 7/34, por ex., molduras, tábuas para jogo, pistas 
de guia [3] 

7/38 . . . Superfícies de jogo que podem ser movidas 
durante a partida [3] 

7/40 . . . bolsas ou outras peças móveis de jogo, por ex., 
"pinballs", discos [3] 

9/00 Jogos diversos (aspectos de jogos usando um mostrador 
gerado eletronicamente, tendo duas ou mais dimensões 
mostrando representações relativas à jogo 13/00; jogos de 
esportes diversos A 63 B 67/00) [1,7] 

9/02 . Jogos de tiros ou arremessos (9/22 tem prioridade; como 
um esporte A 63 B 65/00, 67/00; brinquedos de atirar ou 
arremessar per se  A 63 H 33/18; alvos, campo de tiro, 
coletores de balas F 41 J) [3] 

9/04 . Dados (piorras marcadas como dados 5/04); Caixas de 
dados; Dispositivos mecânicos para lançamento de dados 

9/06 . Paciência; Outros jogos para uma pessoa só (bolas para 
serem sacudidas dentro de pequenas caixas 7/04) 
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9/08 . . Quebra-cabeças providos de elementos móveis, em 
relação uns aos outros 

9/10 . . Quebra-cabeças bidimensionais 
9/12 . . Quebra-cabeças tridimensionais 
9/14 . Jogos de corridas, jogos de circulação ou de obstáculos, 

caracterizados por figuras movidas pelos jogadores (jogos 
com dados 3/00) 

9/16 . Jogos de piões 
9/18 . Jogos de perguntas e respostas 
9/20 . Dominó ou jogos similares; Carrosséis 
9/22 . Aspectos de jogos que utilizam display de tubo de raios 

catódicos, por ex., numa tela de televisão (circuitos 
elétricos, ver  as respectivas subclasses para os mesmos) 
[3] 

9/24 . Jogos usando circuitos eletrônicos não incluídos em outro 
local [5] 

9/26 . Jogos de equilíbrio, isto é, movimentando elementos para 
dentro ou para fora do equilíbrio [7] 

9/28 . Jogos de reação em cadeia com peças de dominó; 
Dispositivos distribuidores ou posicionadores das  
mesmas [7] 

9/30 . Jogos de captura para apreender ou capturar objetos, por 
ex., jogos de pescaria [7] 

9/32 . Jogos com uma pluralidade de varetas longas, por ex., 
mikado (9/30 tem prioridade) [7] 

9/34 . Jogos usando peças movimentadas magneticamente ou 
mantidas magneticamente não previstos em outros 
subgrupos do grupo 9/00 [7] 

 
11/00 Acessórios de jogos de uso geral [7] 

Nota 
 

Acessórios de jogos especialmente adaptados para um tipo 
particular de jogo são classificados em um dos grupos 1/00 a 
9/00, abrangendo o jogo em particular. [7] 

 
13/00 Aspectos de jogos usando um mostrador gerado 

eletronicamente, tendo duas ou mais dimensões, por ex., em 
uma tela de televisão, mostrando representações relativas ào 
jogo (circuito elétrico, ver as subclasses relevantes dos 
mesmos) [7] 

13/02 . Acessórios (disposições de entrada ou saída para 
computadores digitais elétricos G 06 F 3/00) [7] 

13/04 . . objetivando áreas específicas no mostrador, por ex., 
com meios fotodetectores [7] 

13/06 . . usando meios operados por um jogador para controlar 
a posição de uma área específica no mostrador [7] 

13/08 . Detalhes ou disposições construtivas, por ex., alojamento, 
fiação, conexões, gabinetes, não previstos em outros 
locais [7] 

13/10 . Controle do curso do jogo, por ex., início, andamento, 
término [7] 

13/12 . envolvendo interação entre uma pluralidade de 
dispositivos do jogo, por ex., sistemas de transmissão ou 
distribuição [7] 

 
 

 

A 63 G CARROSSÉIS; BALANÇOS; CAVALINHOS DE BALANÇO; ESCORREGADORES; MONTANHAS RUSSAS; 
DISPOS ITIVOS SIMILARES PARA DIVERSÃO PÚBLICA 

 
Índice da Subclasse 
 
CARROSSÉIS...................................................................... 1/00 a 7/00 
BALANÇOS, GANGORRAS, RODAS 
 GIGANTES..............................................................9/00, 11/00, 13/00,  

 27/00 
CAVALINHOS DE BALANÇO, OUTROS 
ANIMAIS DE BRINQUEDO PARA MONTAR............. 13/00 a 19/00 

ESCORREGADORES, TOBOGÃS,  
APARELHOS SIMILARES................................... 21/00, 23/00, 25/00,  

29/00 
APARELHOS DIVERSOS ................................................ 31/00, 33/00 

 

Carrosséis 

1/00 Carrosséis 
1/02 . com túneis 
1/04 . com tobogãs 
1/06 . com diversas plataformas concêntricas 
1/08 . de acionamento mecânico 
1/10 . . de acionamento elétrico 
1/12 . postos em rotação pelos próprios ocupantes 
1/14 . . pelo impulso dos pés sobre uma superfície fixa ou 

correndo 
1/16 . . por meio de anéis de aperto 
1/18 . . por meio de remos 
1/20 . . por oscilação ou balanço 
1/22 . com bicicletas servindo de assentos 
1/24 . com assentos executando movimentos em um plano 

horizontal, outros que não movimentos circulares 
1/26 . . com assentos de movimento planetário em plano 

horizontal 
1/28 . com assentos suspensos de movimento centrífugo e 

oscilante 

1/30 . com assentos de movimento de vaivém vertical, por ex., 
representando animais 

1/32 . com assentos formando, de dois em dois, uma gangorra 
1/34 . com assentos móveis sobre uma pista ondulante 
1/36 . com assentos em forma de balanço, de montagem móvel 

não podendo deslocar-se para fora em sentido radial 
1/38 . com plataformas oscilantes 
1/40 . . e mastros oblíquos 
1/42 . . em forma de cone 
1/44 . com plataformas de movimento de vaivém vertical 
1/46 . . movidas por um eixo roscado 
1/48 . com plataformas com veículos montados sobre as mesmas, 

com movimento livre para o exterior ao ser rodado o 
carrossel 

3/00 Carrosséis aquáticos, por ex., de flutuação livre 
3/02 . com assentos flutuantes 
3/04 . para nadadores 
3/06 . Carrosséis submarinos 
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4/00 Acessórios para carrosséis não restritos a um dos grupos 
1/00 ou 3/00 

5/00 Jogos em carrosséis 

7/00 Pistas de sobe e desce; montanhas russas 

Balanços (como mobília para quarto de crianças A 47 D 13/10); 
Cavalos de balanço (cadeiras de balanço como mobília para quarto de 
crianças A 47 D 13/10); Outros animais de brinquedos para 
montaria  [3] 

9/00 Balanços 
9/02 . com dois eixos de suspensão 
9/04 . com pontos de apoio móveis 
9/06 . Balanços ascendentes 
9/08 . Balanços que fazem uma volta completa 
9/10 . com assentos em forma de cavalos de sela, culotes de 

montaria ou similares 
9/12 . Fixações especiais do ponto de suspensão 
9/14 . de suspensão elástica 
9/16 . mecanismos de propulsão, tais como cordas, engrenagens, 

correias, acionamentos a motor 
9/18 . . movidos por patins oscilantes 
9/20 . . Balanços a remo 
9/22 . Freios 

11/00 Gangorras 

13/00 Balanços em forma de berço; Cavalinhos de balanço; 
Dispositivos similares apoiados no chão 

13/02 . Balanços em forma de berço 
13/04 . . Balanços em forma de berços apoiados em molas 
13/06 . Cavalinhos de balanço 
13/08 . . montados em elos ou molas 
13/10 . . com patins desmontáveis para outras utilizações 

15/00 Cavalinhos de balanço montados em rodízios adaptados 
para movimento progressivo 

15/02 . com rodízios divididos 
15/04 . com disposições para empurrar para frente 

17/00 Cavalinhos de brinquedo 

19/00 Animais de brinquedo para montar 
19/02 . feitos para se deslocarem com o movimento da montaria, 

que não por meio de roda de catraca 
19/04 . com rodas excêntricas 
19/06 . Animais de brinquedo de montagem oscilante para 

cavalgar, feitos para se deslocarem por meio de 
articulações em paralelogramo 

19/08 . feitos para se deslocarem por meio de rodas de catraca, por 
ex., esticando as pernas 

19/10 . . por pressão vertical sobre os assentos ou selas 
19/12 . . produzindo oscilações 
19/14 . . acionando estribos ou pedais 

19/16 . feitos para se deslocarem por meio de impulsionamento 
com vara 

19/18 . feitos para se deslocarem por meio de passadas 
19/20 . de acionamento a motor 

Escorregadores; Deslizadores; Aparelhos similares para diversão 
pública 

21/00 Escorregadores; Tobogãs 
21/02 . sem trilhos 
21/04 . com trilhos fixos 
21/06 . com disposições para passagem de carros 
21/08 . com dispositivos adicionais para rotação dos carros 
21/10 . com vias em espiral 
21/12 . com carros especiais, por ex., em forma de cavalo 
21/14 . com deslizadores acionados 
21/16 . com expulsão do passageiro para fora do assento 
21/18 . Escorregadores para piscinas 
21/20 . Deslizadores com veículos móveis suspensos ou com 

veículos móveis sobre cabos ou similares 
21/22 . Deslizadores suspensos 

23/00 Conchas giratórias ou de balanço 

25/00 Tipos de automóveis de direção automática; Pistas para os 
mesmos 

27/00 Balanços russos; Rodas gigantes, por ex., rodas Ferris 
27/02 . com movimentos especiais dos suportes de assentos 
27/04 . com eixos inclináveis 
27/06 . rolando em nível 
27/08 . montados em carrosséis 

29/00 Tambores rolantes dando viravoltas, com ou sem assentos 
rolantes 

29/02 . com assentos que permanecem no fundo do tambor 

Aparelhos diversos para diversão pública 

31/00 Instalações para diversão pública 
31/02 . com subestruturas móveis 
31/04 . . com subestruturas sacolejantes 
31/06 . . com movimento ondulatório da subestrutura 
31/08 . . em que a subestrutura efetua movimentos de "looping", 

saltos ou projeção 
31/10 . . com escadas rolantes ou subestruturas móveis 

similares 
31/12 . . com subestruturas infláveis e móveis (ligação de 

válvulas a corpos elásticos infláveis B 60 C 29/00) 
31/14 . . com planos montados em molas; com planos móveis 
31/16 . dando a ilusão de se estar viajando 

33/00 Dispositivos de competição entre várias pessoas, não 
incluídos em outro local  
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A 63 H BRINQUEDOS, por ex., PIÕES, BONECAS, ARCOS, BLOCOS DE CONSTRUÇÃO 
 
Índice da Subclasse 
 
BRINQUEDOS ACIONADOS 
MECANICAMENTE OU POR GRAVIDADE......11/00, 13/00, 15/00 
VEÍCULOS DE BRINQUEDO 

Estradas de ferro em miniatura, trens 
de brinquedo ...........................................................19/00, 21/00 
Outros veículos de brinquedo; linhas 
para os mesmos; máquinas de 
 brinquedo...................................................17/00, 23/00, 27/00;  
 18/00; 25/00 

MECANISMOS DE ACIONAMENTO; 
CONTROLE; ENGRENAGENS............................29/00; 30/00; 31/00 
BRINQUEDOS DIVERSOS 

Piões, bonecas, animais de brinquedo........................ 1/00; 3/00 
Outros brinquedos........................................... 5/00, 7/00, 33/00 
Manufatura de bonecas ou figuras de 
brinquedo ............................................................................ 9/00 

BRINCADEIRAS, CONFETES.................................................... 37/00 

 

1/00 Piões (piões voadores 27/127) 
1/02 . com dispositivos de dar corda removíveis 
1/04 . . com dispositivos de dar corda por meio de cordão ou 

correia 
1/06 . com dispositivos de dar corda fazendo parte integrante do 

pião 
1/08 . com disposições para dar corda por sopro 
1/10 . podendo ser rodados girando-se o eixo com as duas mãos 
1/12 . Piões de chicote; Chicotes para piões 
1/16 . Piões saltitantes, dançantes ou descrevendo curvas 
1/18 . Piões duplos; Piões montados dentro uns dos outros ou uns 

sobre os outros 
1/20 . de figurinhas; com objetos móveis, especialmente 

figurinhas 
1/22 . Piões coloridos 
1/24 . com disposições para iluminação 
1/26 . emitindo sopros ou explosões 
1/28 . Piões musicais 
1/30 . Piões trepadores, por ex., ioiôs 
1/32 . Discos turbilhonantes ou rodopiantes acionados por 

cordões torcidos 
 
Bonecas; Figurinhas; Brinquedos musicais 
 
3/00 Bonecas 
 
Nota 
 Neste grupo, o seguinte termo é empregado com o sentido 

indicado: 
- “boneca” inclui um animal de brinquedo 
 

3/02 . feitas de tecido ou estofadas 
3/04 . com armação deformável 
3/06 . Figuras de brinquedo infláveis ou cheias de ar (ligação de 

válvulas a corpos elásticos infláveis B 60 C 29/00) 
3/08 . recortadas em folha de papel, podendo ser dobradas ou 

vestidas 
3/10 . Figuras de brinquedo chatas, providas de membro, com ou 

sem meios para mantê-las de pé (3/08 tem prioridade) [4] 
3/12 . Bonecas de duas faces 
3/14 . em que se podem introduzir os dedos da mão, por ex., 

marionetes 
3/16 . feitas de peças que podem ser reunidas 
3/18 . Fantoches 
3/20 . com peças acionadas pelos movimentos de outras peças, 

por ex., membros 

3/24 . Bonecas que bebem; Bonecas que derramam lágrimas 
3/26 . Bonecas que flutuam 
3/28 . Disposição de meios para produzir sons em bonecas; 

M eios em bonecas para produzir sons 
3/31 . . Foles, cilindros ou similares para produzir sons 
3/33 . . Outros meios para produzir sons especialmente 

adaptados a bonecas  
3/36 .  Detalhes; Acessórios 
3/38 . . Olhos de bonecas 
3/40 . . móveis 
3/42 . . . Manufatura de olhos (olhos artificiais para seres 

humanos A 61 F 2/14) 
3/44 . . Cabelos ou perucas para bonecas; Cílios; Sobrancelhas 

(perucas, cílios, sobrancelhas para seres humanos 
A 41 G) 

3/46 . . Articulações dos membros 
3/48 . . Montagem das peças dentro de bonecas, por ex., olhos 

de movimento automático 
3/50 . . Armações, suportes ou rodas para bonecas ou bichos 

de brinquedo 
3/52 . . Casas de boneca, mobílias ou outro equipamento; 

Roupas de boneca (calçados de boneca A 43 B 3/28) 
 
5/00 Dispositivos para produzir música ou baralho com defeitos 

adicionais outros que não acústicos (piões musicais 1/28; 
produtores de barulhos atirados manualmente que explodem 
pelo impacto, por ex., estalinhos, F 42 B 4/16; produção de 
música, som ou ruído em geral G 10) 

5/04 . Pistolas ou metralhadoras operadas sem detonadores; 
Produtores de barulho (balas de estalos, por ex., 
bombinhas, bichas F 24 B 4/04)  

7/00 Figuras de brinquedo sustentadas ou propelidas pelo 
usuário 

7/02 . empurrando ou puxando 
7/04 . . movendo-se, ao mesmo tempo, que um veículo de 

brinquedo 
7/06 . . com os pés formados por elementos giratórios 
9/00 Métodos ou composições especiais para a manufatura de 

bonecas, animais de brinquedo, figuras de brinquedo ou 
peças dos mesmos 

 
Figuras de brinquedos movidas mecanicamente por gravidade 
 
11/00 Figuras de brinquedo automáticas 
11/02 . movidas por vibrações produzidas pela rotação de pesos 

excêntricos 
11/04 . Figuras trepadoras, subindo e descendo 
11/06 . Brinquedos saltitantes 
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11/08 . Brinquedos que dão cambalhotas 
11/10 . Figuras de brinquedos montados em uma base de eixo 

único ou de vários eixos, por meio dos quais elas executam 
movimentos naturais de corrida quando o brinquedo rola 
sobre o chão 

11/12 . . Brinquedos de rodas com figuras que executam 
contorções quando se movem 

11/14 . Figuras de brinquedo que andam por acionamento 
mecânico e equilibradas por efeitos girostáticos 

11/18 . Figuras de brinquedo que simulam o movimento de 
caminhar [4] 

11/20 . . com paredes de pernas, por ex., cavalos [4] 
 
13/00 Figuras de brinquedo com partes automáticas, com ou sem 

movimento do brinquedo como um todo 
13/02 . imitando ações naturais, por ex., um gato pegando um rato, 

coices de um animal 
13/03 . . Animais de brinquedo que põem ovos [4] 
13/04 . . Figuras mecânicas imitando o movimento de jogadores 

ou trabalhadores 
13/06 . . . imitando o boxe ou a luta 
13/08 . . . capazes de executar exercícios militares 
13/10 . . . atirando flechas ou outros projéteis 
13/12 . . . Figuras de brinquedos que fazem ginástica ou 

acrobacia 
13/14 . . . Figuras de brinquedo que pulam corda 
13/15 . . . imitando desenhar ou escrever (gravuras 

cambiantes ou secretas B 44 F 1/10) [4] 
13/16 . Caixas das quais saltam figuras de brinquedo 
13/18 . Cadeiras de balanço de brinquedo; Figuras de brinquedo de 

balanço 
13/20 .  Carrosséis de brinquedo com figuras móveis; Parques de 

diversões de brinquedo ou similares em miniaturas, com 
figuras móveis 

15/00 Outras figuras de brinquedo operadas por gravidade 
15/02 . Figuras que descem cambaleando um caminho inclinado 

por efeito de gravidade 
15/04 . Figuras de brinquedo que balançam em torno de um ponto 

situado acima do centro de gravidade 
15/06 . Brinquedos que se endireitam sozinhos 
15/08 . Figuras de brinquedo que dão cambalhotas por meio de 

bolas em seu interior 
 
Veículos de brinquedo; Máquinas de brinquedo 

17/00 Veículos de brinquedo, por ex., de acionamento automático; 
Acessórios para os mesmos (jogos de circulação com figuras 
movidas pelos jogadores A 63 F 9/14) 

17/02 . conversíveis em outras formas por impacto ou choque, por 
ex., disposições para simular acidentes 

17/045 . em forma de carros blindados, tanques ou similares [4] 
17/05 . Caminhões de carga; Zorras 
17/06 . . com carrocerias basculantes 
17/08 . . providos de uma escada de levantamento mecânico 
17/10 . . providos de um tanque para transporte de líquidos 
17/12 . com guindastes, guinchos ou similares 
17/14 . Automóveis ou caminhões de lagarta sem fim 
17/16 . em forma de bicicleta, com ou sem ciclistas 
17/18 . Triciclos, por ex., com figuras móveis 
17/21 . em forma de motocicletas, com ou sem figuras [4] 
17/22 . Patinetes com o condutor propulsionado pelas rodas ou 

pelo seu movimento 
17/24 . em forma de trenós individuais, de trenós coletivos ou de 

trenós de esporte, com ou sem figuras 
17/25 . Outros veículos de rodas com figuras móveis 

17/26 . Detalhes; Acessórios (mecanismos de acionamento 29/00) 
17/267 . . Montagem de rodas no chassis [4] 
17/273 . . Mecanismos de abertura ou fechamento para portas ou 

similares [4] 
17/28 . . Sistemas de iluminação elétrica 
17/30 . . Indicadores de direção 
17/32 . . Dispositivos de sinalização acústica ou ótica 
17/34 . . Disposições para simular ruídos de motores 
17/36 . . Mecanismos de direção para veículos de brinquedo 
17/38 . . . acionados à mão 
17/385 . . . por  controle  remoto  (arranjos  de  controle 

remoto especialmente adaptado para brinquedos 
30/00) [4] 

17/39 . . . . controlado por rádio [4] 
17/395 . . . dirigido por programa [4] 
17/40 . . . Veículos de brinquedo com direção automática ou 

fazendo marcha à ré ao colidir com um obstáculo 
17/41 . . . veículos de brinquedo com dispositivos para 

prevenir que caiam da superfície de suporte por 
meio de reversão ou redirecionamento automático 
[4] 

17/42 . . Disposições para parada ou freagem automática 
17/44 . . Garagens de brinquedos para abrigar veículos de 

brinquedos; Postos de gasolina 

18/00 Rodovias ou ferrovias de brinquedo (vias permanentes de 
estradas de ferro 19/30; para estradas de ferro especiais 21/00); 
Propulsão por interação especial entre veículos e trilhos 

18/02 . Construção ou disposição da linha férrea 
18/04 . . Linhas férreas com subidas e descidas de morros 

(18/06 tem prioridade) 
18/06 . . destinadas a produzir movimento de um veículo por 

alteração da inclinação de uma parte da via férrea 
1/08 . com meios mecânicos para guiar ou dirigir 
18/10 . com meios magnéticos para dirigir 
18/12 . Suprimento de corrente elétrica a veículos de brinquedo 

através dos trilhos 
18/14 . Acionamentos dispostos na via férrea, por ex., 

transportadores sem fim, ímãs, discos motores 
18/16 . Controle dos acionamentos dos veículos por interação 

entre veículo e trilhos; Controle de elementos da via férrea 
pelos veículos 

 
19/00 Estradas de ferro em miniatura (propulsão por interação 

especial entre veículo e trilhos 18/00) 
19/02 . Locomotivas; Litorinas 
19/04 . . acionadas por molas 
19/06 . . Locomotivas acionadas a vapor; Motores para as 

mesmas 
19/08 . . . Caldeiras para locomotivas 
19/10 . . de acionamento elétrico 
19/12 . . . com engrenagem elétrica de reversão 
19/14 . . Disposições para simular características de 

locomotivas, por ex., apito, sinalização, arquejamento 
19/15 . Tipos especiais de vagões 
19/16 . Peças para veículos ferroviários em miniatura 
19/18 . . Mecanismos de engate ou desengate dos carros 
19/20 . . Dispositivos para iluminação 
19/22 . . Rodas; Eixos das rodas; Truques 
19/24 . Estradas de ferro de brinquedo elétricas; sistemas para as 

mesmas 
19/26 . . Veículos de brinquedo com fio trole aéreo; Ônibus 

elétricos 
19/28 . Sistemas de estradas de ferro mecânicas de brinquedo 
19/30 . Via permanente; Trilhos; Conexões de juntas de trilhos 
19/32 . . Agulhas ou desvios; Meios para operá-los 
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19/34 . Pontes; Estações; Sistemas de sinalização 
19/36 . Estruturas de estradas de ferro em miniatura, por ex., tipos 

de disposição de diversas unidades em recipientes ou em 
chapas ou combinadas com paisagens para brinquedo 
(modelos ou cenários de uso geral G 09 B) 

21/00 Outras estradas de ferro de brinquedo 
21/02 . com os veículos suspensos em cabos ou trilhos 
21/04 . Estradas de ferro de monotrilho, por ex., com os veículos 

encaixando-se sobre o trilho à maneira de uma sela (21/02 
tem prioridade) 

23/00 Barcos de brinquedo; Brinquedos flutuantes; Outros 
dispositivos de brinquedo aquático [2] 

23/02 . Barcos; Barcos à vela 
23/04 . . Barcos, navios ou submarinos de autopropulsão 
23/06 . . . de propulsão a jato 
23/08 . Mergulhadores cartesianos ou outros 
23/10 . Outros brinquedos aquáticos, brinquedos flutuantes ou 

outros brinquedos similares de boiar 
23/12 . . Projéteis de brinquedo flutuantes; Brinquedos 

demolíveis; Navios de brinquedo explosíveis 
23/14 . . Acionamentos especiais 
23/16 . . Instalações aquáticas de brinquedo; Disposições de 

portos 

25/00 Motores de brinquedo a vapor, gás ou ar comprimido (para 
locomotivas 19/06) 

25/02 . Sistemas de distribuição 

27/00 Aviões de brinquedo, outros brinquedos voadores 
(brinquedos com pára-quedas 33/20) 

27/01 . Aeronaves  de  brinquedo  com  asas  flexíveis ou 
dobráveis [4] 

27/04 . Aeronaves de brinquedo cativas 
27/08 . Papagaios 
27/10 . Balões (ligação de válvulas à corpos elásticos infláveis B 

60 C 29/00) 
27/127 . Brinquedos voadores capazes de aterrissar ou decolar 

verticalmente; piões voadores (discos ou pratos voadores 
A63 B 65/10) [4] 

27/133 . . Helicópteros; Giroplanos (27/04 tem prioridade) [4] 
27/14 . Dispositivos de partida ou lançamento para aeronaves de 

brinquedo; Disposições em aeronaves de brinquedo para 
partida ou lançamento 

27/16 . Brinquedos voadores feitos de papel dobrado [4] 
27/18 . Características construtivas de fuselagens, asas ou 

similares, por ex., para aeromodelos [4] 
27/20 . Sistemas de transmissão para superfícies atuadoras de 

controle de vôo, "flaps" de sustentação progressiva ou 
similares [4] 

27/22 . Aeronaves de brinquedo autopropelidas, por ex., com tiras 
de borracha extensíveis (27/04, 27/127 têm prioridade) [4] 

27/24 . . propelidas por motores de combustão ou elétricos 
(motores ultrapequenos per se , por ex., para modelos 
dirigíveis F 02 B 75/34; motores elétricos per se  H 02 
K) [4] 

27/26 . . . Brinquedos voadores de propulsão a jato, por ex., 
aviões (27/04, 27/127 têm prioridade) [4] 

27/28 . Ornitóptero de brinquedo, i. e., brinquedos que imitam o 
vôo dos pássaros [4] 

27/30 . Características comuns aos propulsores para aeromodelos, 
por ex., características construtivas (para helicópteros 
27/133) [4] 

27/32 . Trem de pouso para aeronaves de brinquedo, por ex., do 
tipo com rodas, flutuadores [4] 

Acionamento ou controle de brinquedos, por ex., veículos de 
brinquedo 

29/00 Mecanismos de acionamento para brinquedos em geral 
29/02 . Mecanismo de relógio 
29/04 . . Mecanismos de acionamento de molas helicoidais 
29/06 . . Outros elementos para os mesmos 
29/08 . Mecanismos de acionamento operados por esferas ou 

pesos 
29/10 . Mecanismos de acionamento operados por fluidos 
29/12 . . por uma corrente de areia 
29/14 . . por uma corrente de água 
29/16 . . por vapor ou ar comprimido 
29/18 . Mecanismos de acionamento com tiras de borracha 

extensíveis 
29/20 . Mecanismos de acionamento a volante 
29/22 . Acionamentos elétricos (fornecimento de energia elétrica 

através da via férrea 18/12) 
29/24 . Detalhes ou acessórios para mecanismos de acionamento, 

por ex., meios para dar corda ou dar partida a motores de 
brinquedos 

30/00 Controle remoto especialmente adaptado a brinquedo, por 
ex., para veículos de brinquedo (mecanismos de direção para 
veículos de brinquedo 17/36; para estrada de ferro em 
miniatura 19/24, 19/28) [4] 

30/02 . Disposições elétricas (transformadores H 01 F; 
conversores H 02 M) 

30/04 . . usando transmissão sem fio 
30/06 . Disposições hidráulicas ou pneumáticas 

31/00 Sistemas de engrenagens para brinquedos (sistemas de 
engrenagens em geral F 16 H) 

31/02 . Mecanismos de eixo roscado 
31/04 . Mecanismos de fricção 
31/06 . Engrenagens de correia ou cordão 
31/08 . Mecanismos de controle das engrenagens; Engrenagens 

para produzir um movimento alternado 
31/10 . Mecanismos de engrenagem acionados por fios metálicos 

móveis inclusos em tubos flexíveis 
 

33/00 Outros brinquedos 
33/02 . Arcos; Bastões para os impelir 
33/04 . Blocos, tiras ou peças similares para armar construções 
33/06 . . para serem montadas sem necessidade de elementos 

adicionais 
33/08 . . . providos de furos,  ranhuras ou saliências 

complementares, por ex., sambladuras 
33/10 . . para serem montados por meio de elementos adicionais 

não adesivos 
33/12 . . . Tiras perfuradas ou similares montadas por meio 

de varetas, parafusos ou similares 
33/14 . . especialmente adaptados para montagem com adesivos 

ou cimento 
33/16 . Modelos feitos por dobramento de papel 
33/18 . Brinquedos de atirar ou de arremessar (como parte de um 

jogo A 63 F 9/02; armas em forma de atiradeiras F 41 B 
3/00; espingardas de brinquedo com molas F 41 B 7/08) 

33/20 . Brinquedos com pára-quedas; Pára-quedas de brinquedo 
(pára-quedas para a aeronáutica B 64 D) 

33/22 . Brinquedos de ótica, de cor ou de sombra (caleidoscópios 
G 02 B 27/08) 

33/26 . Brinquedos magnéticos ou elétricos (acionamentos 
elétricos 29/22) 

33/28 . Brinquedos para fazer bolhas de sabão; Brinquedos à 
fumaça (meios para soprar anéis de fumaça A 24 F 13/30) 
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33/30 . Imitações de aparelhos diversos não incluídos em outro 
local, por ex., telefones, máquinas para pesar, caixas 
registradoras (cofres A 45 C 1/12; furadoras de bilhetes de 
brinquedo G 07 B 9/02) [3] 

33/32 . Moldes, formas, pás ou similares, para brincar com areia  
33/36 . Brinquedos com centelhas 
33/38 . Livros de gravuras com efeitos recreativos adicionais, por 

ex., com partes que se projetam para fora, isto é, "pop -up 
books" ou com partes deslizantes (livros ou álbuns de 
gravuras B 42 D 1/00) [4] 

33/40 . Moinhos de vento; Outros brinquedos acionados por 
correntes de ar (mecanismos de acionamento para figuras 
ou veículos de brinquedo 29/16) 

33/42 . Miniaturas ou cenários de brinquedo não incluídos em 
outro local (miniaturas ou cenários de uso geral G 09 B) 

37/00 Brincadeiras; Confetes; Serpentinas ou outras prendas de 
danças [4] 

 

A 63 J DISPOSITIVOS PARA TEATROS, CIRCOS OU SIMILARES; ACESSÓRIOS DE PRESTIDIGITAÇÃO OU SIMILARES 
(edificações para reuniões, divertimentos ou esportes E 04 H 3/10) 

 
Índice da Subclasse 
 
DISPOSIÇÕES DE PALCO OU CIRCOS........................... 1/00 a 5/00 
OUTROS ESPETÁCULOS VISUAIS.................. 13/00 a 19/00, 23/00 

OUTROS DIVERTIMENTOS.................................. 9/00, 11/00, 23/00 
APARELHOS PARA ARTISTAS....................................... 7/00, 21/00 
 

 

1/00 Disposições para palcos (tecidos para decoração de teatros, 
para cortinas D 03 D; disposições estruturais de palcos ou 
teatros E 04 H) 

1/02 . Cenários; Cortinas; Outras decorações; Meios para movê-
los 

3/00 Equipamento para ou disposição de circos ou arenas 
(estruturas de circos E 04 B, H) 

5/00 Meios auxiliares para produzir efeitos especiais em palcos 
ou em circos ou arenas (disposições de iluminação F 21 P 
5/00) 

5/02 . Disposições para produzir efeitos cênicos; Acessórios para 
palcos 

5/04 . . Disposições para produzir efeitos de som 
5/10 . Disposições para tornar visíveis ou audíveis as palavras 

pronunciadas 
5/12 . Aparelhos para fazer subir ou descer pessoas (elevadores, 

escadas rolantes ou passarelas que se movem B 66 B) 

7/00 Equipamento auxiliar para artistas 

9/00 Pistas centrífugas, "loop-the-loops" ou similares 
(escorregadores para diversão pública A 63 G 21/00) 

11/00 Labirintos 

13/00 Panoramas, dioramas, estereoramas ou similares (modelos 
em geral G 09 B) 

15/00 Exibição de pequenos objetos através de um orifício ou 
lente de aumento, por ex., exibição de raridades em 
vitrinas; Exibições caleidoscópicas ou outras exibições 
opalescentes (brinquedos coloridos A 63 H 33/22; 
caleidoscópios G 02 B 27/08) 

17/00 Aparelhos para executar música colorida 

19/00 Teatros de fantoches, de marionetes ou de sombras 

21/00 Acessórios para mágicas; Acessórios para prestidigitadores 

23/00 Equipamento para espetáculos de diversões não 
abrangidos pelos grupos anteriores 

23/02 . especialmente adaptados para cinemas (meios para 
projeção cinematográfica G 03 B) 

 

 

A 63 K CORRIDAS; ESPORTES EQÜESTRES; EQUIPAMENTOS OU ACESSÓRIOS PARA OS MESMOS (cronômetros G 04 F 
7/06; cronometragem G 07 C 1/22; dispositivos de indicação para informações variáveis por meio de seleção ou combinação de 
elementos individuais G 09 F 9/00) 

 

1/00 Pista de corrida; Raias 
1/02 . para galgos ou  outros cães 

3/00 Equipamento ou acessóri os para corridas ou esportes 
eqüestres 

3/02 . Dispositivos para largada, por ex., blocos de largada 
3/04 . Obstáculos ou similares 


