
 
 

 

 

 

 

 

  

FOTO 

Ana Paula Dantas Corrêa Couto 
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Rio de Janeiro – Brasil: 

Av. Presidente Wilson, 231, 13º andar / floor 

T: +55 21 3981.0080 

São Paulo – Brasil: 

Alameda Santos, 455, - 14º andar / floor 

T: +55 11 3090-0210 

 

Ana Paula Couto é farmacêutica com especialização 

em Direito da Propriedade Intelectual. Sua 

experiência abrange o processo administrativo de 

patentes; análises de patenteabilidade; buscas de 

anterioridades, liberdade de exploração (FTO) e 

infração; redação de pedidos de patente, preparo de 

subsídios e nulidades; e suporte a questões técnicas 

em ações judiciais, especialmente, nas áreas de 

farmácia, biotecnologia e química. 

 

RECONHECIMENTOS: 

• Prêmio de melhor trabalho da IX Jornada de 

Iniciação Cientifica da Universidade Gama 

Filho (2011). 

 

ÁREAS DE ATUAÇÃO E INDÚSTRIAS: 

• Patentes; 

• Alimentos e Bebidas; 

• Ciências Biológicas & Cultivares. 

 

Ana Paula Couto is a pharmacist and has a graduated 

degree in Intellectual Property Law. Her experience 

covers patent administrative proceedings; 

patentability analysis; prior arts searches, freedom to 

exploration (FTO) and infringement searches; drafting 

of patent applications, preparation of allowances and 

nullities; and support for technical issues in lawsuits, 

especially in the areas of pharmacy, biotechnology 

and chemistry. 

 

RECOGNITION: 

• Best Work Award of the IX Scientific 

Initiation Day of the Universidade Gama 

Filho (2011). 

 

PRACTICE AREAS AND INDUSTRIES: 

• Patents; 

• Food & Beverage; 

• Life Sciences. 
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PUBLICAÇÕES: 

• Autora do estudo intitulado “Dengue - Perfil 

dos pedidos de patentes depositados no 

Brasil”, publicado no anual do IV Encontro 

Acadêmico de Propriedade Intelectual, 

Inovação e Desenvolvimento, ENAPID 2011., 

Rio de Janeiro.  

• Co-autora do estudo intitulado “Perfil 

mundial dos pedidos de patente 

relacionados à dengue”, resumo publicado 

no anual do 5º Encontro Nacional de 

Inovação em Fármacos e Medicamentos - 

Enifarmed, 2011, São Paulo. 

• Autora do estudo intitulado “Dengue - Perfil 

dos pedidos de patente depositados no 

Brasil”, resumo publicado no anual da XIX 

RAIC, 2011, Rio de Janeiro. 

• Autora do estudo intitulado “Mapeamento 

dos documentos de patentes relacionados à 

tuberculose”, resumo publicado no III 

Encontro Acadêmico de Propriedade 

Intelectual, Inovação e Desenvolvimento - 

ENAPID, 2010, Rio de Janeiro. 

• Autora do estudo intitulado “Busca em bases 

de patentes disponíveis na internet- 

mapeamento dos documentos de patente de 

tuberculose”, resumo publicado na Reunião 

Anual da Federação de Sociedades de 

Biologia Experimental - FeSBE, 2009, Águas de 

Lindóia.  

PUBLICATIONS: 

• Author of the study entitled “Dengue - Perfil 

dos pedidos de patentes depositados no 

Brasil” (Dengue - Profile of patent 

applications filed in Brazil), published in the 

annual of the IV Academic Meeting of 

Intellectual Property, Innovation and 

Development, ENAPID 2011., Rio de Janeiro. 

• Co-author of the study entitled “Perfil 

mundial dos pedidos de patente 

relacionados à dengue” (World Profile of 

Dengue-related Patent Applications), 

abstract published in the annual of the 5th 

National Meeting of Innovation in 

Pharmaceuticals - Enifarmed, 2011, São 

Paulo. 

• Author of the study entitled “Dengue - Perfil 

dos pedidos de patente depositados no 

Brasil” (Dengue - Profile of patent 

applications filed in Brazil), abstract 

published in XIX RAIC annual, 19: 2011, Rio 

de Janeiro. 

• Author of the study entitled “Mapeamento 

dos documentos de patentes relacionados à 

tuberculose” (Tuberculosis-related patent 

documents landscape), abstract published at 

the III Academic Meeting on Intellectual 

Property, Innovation and Development - 

ENAPID, 2010, Rio de Janeiro. 

• Author of the study entitled “Busca em bases 

de patentes disponíveis na internet- 

mapeamento dos documentos de patente de 

tuberculose” (Search in patent databases 

available on the Internet- mapping of 

tuberculosis patent documents) abstract 

published in the FeSBE Annual, 2009, Águas 

de Lindóia.  

 
 



 
 

 

 

FORMAÇÃO: 

 

• Pós-Graduação em Direito da Propriedade 

Intelectual pela Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro – PUCRio 

• Graduação em Farmácia pelo Centro 

Universitário Celso Lisboa - UCL 

• Graduação Sanduíche em Farmácia pela 

University of Montana (USA) 

 

IDIOMAS: 

• Português (Nativo); 

• Inglês (Fluente). 

 

EDUCATION: 

 

• Graduated degree in Intellectual Property 

Law - Pontifícia Universidade Católica do Rio 

de Janeiro – PUCRio 

• Bachelor’s degree in Pharmacy - Centro 

Universitário Celso Lisboa – UCL 

• Sandwich Bachelor’s degree (Interuniversity 

exchange program) in Pharmacy at 

University of Montana (USA) 

 

LANGUAGES: 

• Portuguese (Native); 

• English (Fluent). 

 


