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Ludmila Kawakami é farmacêutica e mestre em 

Tecnologia de Imunobiológicos. Ingressou no 

escritório Di Blasi Parente, no Rio de Janeiro em 2015, 

como especialista de patentes.  

Ludmila atua na proteção de pedidos de patente nas 

áreas de Biotecnologia, Farmacêutica, Agricultura, 

Cosméticos, Química e outros áreas correlatas, além 

da proteção de cultivares.  

Sua prática inclui, mas não se limita ao 

processamento de patentes e cultivares; buscas e 

análises de patenteabilidade, pareceres técnicos, 

redação de pedido de patente, suporte técnico em 

litígios e acesso ao Patrimônio Genético Brasileiro e 

Conhecimento Tradicional Associado.  

Atualmente, co-coordena a Comissão de Estudos em 

Biotecnologia da ABPI. 

FORMAÇÃO: 

• Gradução em Farmácia. 

• Especialização em Biotecnologia e Bioprocessos. 

• Mestrado em Ciências, Tecnologia de 

Imunobiológicos.  

IDIOMAS: 
• Português  

• Inglês 

PUBLICAÇÕES: 

• KAWAKAMI, L.; DI BLASI, G. First impressions of 

the Brazilian pre-examination measure: a remedy 

to the backlog? Lexology, 2018. 

 

Ludmila Kawakami is a pharmacist and holds a 

master’s degree in Immunobiological Technology and 

joined Di Blasi Parente’s Rio de Janeiro office in 2015 

as patent specialist.  

Ludmila acts in the protection of IP, in the 

Biotechnology, Pharmaceutical, Agriculture, 

Cosmetics, Chemistry and other related fields and 

plant varieties.  

Her practice includes, but not limited, to patent 

prosecution and plant varieties; searches and analysis 

of patentability, technical opinions, draft patent 

application, support on technical matters in litigation 

and proceedings related to the access of Brazilian 

Genetic Heritage and Associated traditional 

Knowledge. 

She co-coordinates the Biotechnology Committee of 

ABPI.  

EDUCATION: 

• Pharmacy degree. 

• Specialist degree in Biotechnology and   

Bioprocesses. 

• Master’s in Sciences, Immunobiological 

Technology.  

LANGUAGES: 

• Portuguese  

• English 

PUBLICATIONS: 

• KAWAKAMI, L.; DI BLASI, G. First impressions of 

the Brazilian pre-examination measure: a remedy 

to the backlog? Lexology, 2018. 

 


