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Ana Paula Couto é farmacêutica com especialização 
em Direito da Propriedade Intelectual e ingressou no 
escritório Di Blasi Parente, no Rio de Janeiro em 2018, 
como especialista de patentes.  

Ana Paula atua na proteção de pedidos de patente nas 
áreas de Biotecnologia, Farmacêutica, Agricultura, 
Cosméticos, Química e outros áreas correlatas. 

Sua prática inclui, mas não se limita ao 
processamento de patentes; buscas e análises de 
patenteabilidade, pareceres técnicos, redação de 
pedido de patente, suporte técnico em litígios, dentre 
outros.  

 

FORMAÇÃO: 
 
• Mestranda em Propriedade Intelectual e 

Transferência de Tecnologia para Inovação – 
PROFNIT – UFRJ. 
 

• Pós-Graduação em Direito da Propriedade 
Intelectual pela Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro – PUC Rio. 
 

• Graduação em Farmácia pelo Centro Universitário 
Celso Lisboa – UCL. 
 

• Graduação Sanduíche em Farmácia pela University 
of Montana (USA). 

 

Ana Paula Couto is a pharmacist and has a graduated 
degree in Intellectual Property Law and joined Di Blasi 
Parente’s Rio de Janeiro office in 2018 as patent 
specialist.  
 
Ana Paula acts in the protection of IP, in the 
Biotechnology, Pharmaceutical, Agriculture, 
Cosmetics, Chemistry and other related fields. 

 
Her practice includes, but not limited, to patent 
prosecution, searches and analysis of patentability, 
technical opinions, draft patent application, among 
others. 

 

EDUCATION: 
 
• Pursuing a master’s degree in Intellectual Property 

and Technologic Transfer for Innovation - 
PROFNIT – UFRJ 
 

• Graduated degree in Intellectual Property Law - 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro- 
PUC Rio. 
 

• Bachelor’s degree in Pharmacy - Centro 
Universitário Celso Lisboa – UCL. 
 

• Sandwich Bachelor’s degree (Interuniversity 
exchange program) in Pharmacy at University of 
Montana (USA). 
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RECONHECIMENTOS: 
• Reconhecida como “Rising Stars 2020/21” e 

“Rising Stars 2021/22” pela Managing IP. 
 

PUBLICAÇÕES: 
• Co-autora do artigo intitulado “ESG e sua relação 

com a inovação e a propriedade intelectual”, 
publicado no website Migalhas, 2021.  
 

• Co-autora do artigo intitulado “Landscape das 
patentes relacionadas à família Coronaviridae e 
aos surtos de SARS e MERS”, publicado no website 
da DBPA, 2020. 
 

• Co-autora do artigo intitulado “Medicinal cannabis: 
what next for Brazil?” publicado na revista LSIPR – 
Life Sciences Intelectual Property Review, 2019. 
 

• 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 “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.  

RECOGNITION: 
• Recognized as “Rising Star 2020/21” and “Rising 

Star 2021/22” by Managing IP. 
 

PUBLICATIONS: 
• Co-author of the article entitled “ESG and its link to 

innovation and intellectual property”, published in 
Migalhas website, 2021.  
 

• Co-author of the article entitled “Landscape das 
patentes relacionadas à família Coronaviridae e 
aos surtos de SARS e MERS”, published in BDPA’s 
website, 2020. 
 

• Co-author of the article entitled “Medicinal 
cannabis: what next for Brazil?” published in LSIPR 
– Life Sciences Intelectual Property Review 
magazine, 2019. 
 

• 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 “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, 


