
classe nº de base produtos (nº de base) excluídos
4 040051 Gasolina

10 100016 Aparelhos para aleitamento
11 110248 Queimadores de gasolina
16 160326 Fitas de tinta para impressoras de computador
18 180040 Fios de couro
20 200131 Marfim, não trabalhado ou semitrabalhado
21 210053 Artigos para escovas
25 250047 Acessórios para cabeça [chapelaria]
32 320024 Produtos para fabricar licores

classe nº de base produtos excluídos (uma das descrições de um nº de base)
2 020121 Toner [tintas] para fotocopiadoras
7 70537 Máquinas de distribuição automática
9 90126 Pisca-pisca [sinais luminosos]

10 100096 Camas hidrostáticas para uso medicinal
11 110152 Barras de fornalha

11 110193

11 110253 Pilhas atômicas
20 200230 Camas hidrostáticas, exceto para uso medicinal

classe nº de base produtos (nº de base) incluídos
1 010717 Nanopós para fins industriais

1 010718

1 010719 Preparações químicas para prevenir doenças de plantas cerealíferas
2 020131 Revestimentos antigrafite [tintas]
2 020132 Toner para impressoras e fotocopiadoras
2 020133 Cartuchos de tinta, abastecidos, para impressoras e fotocopiadoras

3 030251

3 030252 Basma [tintura cosmética]
3 030253 Parches em gel para os olhos para fins cosméticos
3 030254 Brilho para unhas [glitter]

ATUALIZAÇÕES PROMOVIDAS NA 28a REUNIÃO DO COMITÊ DE EXPERTOS DA UNIÃO DE NICE - OMPI

Instalações para processamento de combustíveis e materiais 
moderadores nucleares

Polímeros à base de dendrímeros, utilizados na fabricação de 
cápsulas para produtos farmacêuticos

Lenços umedecidos para bebês, impregnados com preparações para 
limpeza



5 050487

5 050488 Preparações químicas para tratar doenças de plantas cerealíferas
5 050489 Preenchimentos dérmicos injetáveis
5 050489 Enchimentos cutâneos injetáveis
5 050490 Pulseiras impregnadas com repelentes de insetos
6 060482 Portas sanfonadas de metal
6 060483 Grelha metálica de lareira
7 070351 Sopradores de forja
7 070579 Bombas distribuidoras de hidrogênio para postos de combustível
7 070580 Máquinas industriais de impressão a jato de tinta
7 070581 Esfregão a vapor
7 070581 Vassoura a vapor
7 070582 Traje exoesquelético robótico, exceto para fins medicinais
7 070583 Guindastes móveis
8 080287 Garras de urso para carnes [garras trinchantes]
8 080288 Instrumentos estéreis para piercing corporal
8 080289 Dispositivo depilatório a laser, exceto para fins medicinais
8 080290 Martelos de emergência
9 090810 Cartuchos de tinta, vazios, para impressoras e fotocopiadoras
9 090811 Pedais wah-wah
9 090812 Instrumentos de medição de altura
9 090813 Cabeças para treinamento de penteados [material de ensino]
9 090814 Dispositivos para a projeção de teclados virtuais
9 090815 Cobertores de sobrevivência
9 090816 Barcos de salvamento
9 090817 Dispositivos de análise granulométrica de nanopartículas
9 090818 Almofadas para fones de ouvido
9 090819 Luvas de realidade virtual
9 090820
9 090821 Emoticons baixáveis para telefones celulares
9 090822 Robôs de telepresença
9 090823 Termostatos digitais para climatização
9 090824 Sensores piezoelétricos
9 090825 Diodos emissores de luz orgânicos [OLED]

Cápsulas feitas de polímero à base de dendrímeros, para 
preparações farmacêuticas

Mouses com trackball [periféricos de computador]



9 090826 Diodos emissores de luz quânticos [QLED]
9 090827 Conta-gotas graduados, exceto para uso médico ou doméstico
9 090828 Soquetes elétricos
9 090829 Programas de jogos de computador baixáveis
9 090830 Sinalizadores de resgate, não explosivos e não pirotécnicos
9 090831 Suportes adaptados para laptops
9 090832 Acessórios para cabeça [capacetes de proteção]

10 100264 Trajes de exoesqueleto robótico para uso médico
10 100265 Faixas de acupressão
10 100266 Prendedores de chupeta
10 100267 Medidores de colesterol
10 100268 Camisolas de exames para pacientes
10 100269 Anéis biomagnéticos para fins terapêuticos ou médicos
10 100270 Máscaras faciais terapêuticas
10 100271 Massageadores de gengivas para bebês
10 100272 Trituradores de comprimidos
10 100273 Medidor de glicose
10 100273 Glicosímetro
10 100274 Lâmpadas de secagem para uso médico

11 110359

11 110360 Lâmpadas de cura, exceto para uso medicinal
11 110361 Sistemas de cultivo hidropônico
11 110362 Potes térmicos, elétricos
11 110363 Desidratadores de alimentos, elétricos
11 110364 Aquecedores de mão alimentados por USB
11 110365 Aquecedores de xícara alimentados por USB
11 110366 Panelas de cuscuz, elétricas
11 110367 Luminárias de chão
11 110368 Tagines [panela marroquina], elétricas
12 120279 Carros autônomos
12 120311 Carrinhos de passeio para animais de estimação
12 120312 Caminhões com função integrada de guindaste
12 120313 Drones para entrega
12 120314 Helicópteros de controle remoto com câmera embutida

Refrigeradores, aparelhos de refrigeração e congeladores para fins 
de armazenamento médico



12 120315 Autogiros
12 120315 Girocópteros
12 120316 Helicópteros
12 120317 Diciclos elétricos, com direção baseada no auto-equilíbrio
12 120318 Skate elétrico [hoverboard]
12 120319 Monociclos elétricos, com direção baseada no auto-equilíbrio
12 120320 Pinos para travar capôs de veículos
14 140181 Chaveiros retráteis
14 140182 Alfinetes de chapéu” [joias e bijuterias]
15 150095 Baquetas do tipo mallet, para instrumentos musicais
16 160035 Fichários de argolas
16 160386 Estênceis para decoração de comidas e bebidas
16 160387 Crachás de identificação [material de escritório]
16 160388 Bobinas para códigos de barra
16 160389 Purpurina para papelaria
16 160390 Etiquetas em papel para a restituição de bagagem
16 160391 Lenços de papel para limpeza
17 170124 Materiais filtrantes feitos de filmes plásticos semiprocessados
17 170125 Filamentos plásticos para impressão 3D
18 180141 Panos de couro
19 190264 Portas sanfonadas não metálicas
20 200335 Molas para fechar portas, não metálicas, não elétricas
20 200336 Rodízios não metálicos para portas corrediças
20 200337 Cadeiras de banho para bebês
20 200338 Mesa de apoio para usar notebook sobre as pernas
20 200339 Escrivaninhas portáteis
21 210397 Conta-gotas para uso cosmético
21 210398 Conta-gotas para uso doméstico
21 210399 Cuscuzeiras, não elétricas
21 210400 Tagines [panela marroquina], não elétricas
21 210401 Separador de gema de ovo
21 210402 Coberturas [vedadores] para alimentos em silicone, reutilizáveis
21 210403 Luvas para escovação de animais
21 210404 Rodos [instrumentos de limpeza]



21 210405 Formas para ovo poché
21 210406 Difusores de óleos aromáticos, exceto varetas difusoras
21 210407 Pratos para difusão de óleos aromáticos
21 210408 Máquinas para fazer macarrão, operadas manualmente

22 220116

22 220117 Sacos de bivaque como abrigos
24 240128 Sacos de bivaque como capas para sacos de dormir
24 240129 Toalhas de piquenique
25 250183 Vestuário contendo substâncias emagrecedoras
25 250184 Vestuário bordado
25 250185 Protetores de salto para sapatos
25 250186 Artigos de chapelaria
25 250187 Mitenes [luvas sem dedos]
26 260143 Alfinetes de chapéu, exceto joias e bijuterias
27 270021 Tatames
27 270022 Revestimentos têxteis para paredes
28 280244 Bumerangues
28 280245 Cartas colecionáveis para jogos
28 280246 Cintas modeladoras abdominais para exercícios
28 280247 Pés de pato para mergulho
28 280248 Membranas para natação
28 280248 Luvas com membranas para natação
28 280249 Jogos infláveis para piscinas
28 280250 Rollerskis
28 280251 Hastes de esqui
28 280252 Hastes para rollerski
28 280253 Yoga swing [balanço para yoga]
28 280254 Tendas de brinquedo
28 280254 Toldos de brinquedo
28 280255 Consoles de vídeo game
28 280256 Consoles portáteis para vídeo games
29 290233 Tagine  [prato preparado de vegetais, peixe ou carne]
32 320013 Produtos para fabricar água gaseificada por adição de gás carbônico
32 320035 Água gaseificada por adição de gás carbônico

Sacos de tecido especialmente adaptados para armazenamento de 
fraldas



34 340044 Pavios para isqueiros
classe nº de base descrições de produto alteradas (2018) (2019)

1 010087 Combustíveis para pilhas atômicas Combustíveis para reatores nucleares
1 010546 Substâncias químicas para evitar doenças da vinha Preparações químicas para evitar doenças da vinha
1 010610 Material parafiltragem [matérias plásticas não processadas] Material para filtragem em matérias plásticas não processadas
1 010611 Material para filtragem [preparações químicas] Material para filtragem constituído por preparações químicas
1 010612 Material para filtragem [substâncias minerais] Material para filtragem constituído por substâncias minerais
1 010613 Material para filtragem [substâncias vegetais] Material para filtragem constituído por substâncias vegetais
2 020121 Tintas [toner] para fotocopiadoras Tintas para impressoras e fotocopiadoras
5 050288 Produtos químicos para combater doenças da vinha Preparações químicas para combater doenças da vinha
5 050351 Fraldas higiênicas para incontinentes Fraldas higiênicas para pessoas com incontinência
5 050372 Calças absorventes para incontinentes Calças absorventes para pessoas com incontinência
5 050481 Velas de massagem medicinais Velas de massagem para fins terapêuticos
6 060135 Mecanismos para fechar portas [não elétricos] Mecanismos metálicos para fechar portas, não elétricos
6 060135 Molas para fechar portas [não elétricos] Molas metálicas para fechar portas, não elétricas
6 060382 Figuras [estatuetas] de metal comum Figuras de metal comum
7 070164 Aparelhos para a produção de água mineral Aparelhos para a mineralização de água potável
7 070296 Máquinas para fazer massas Máquinas elétricas para fazer massas alimentícias
7 070351 Foles de forja [ventoinhas] Foles de forja
7 070457 Filtros [partes de máquinas ou motores] Filtros, enquanto partes de máquinas ou motores
9 090166 Tomadas, bocais e outros contatos [conexões elétricas] Plugues elétricos [conector macho]
9 090264 Filtros [fotografia] Filtros para fotografia
9 090398 Pipetas Pipetas de laboratório
9 090658 Programas de computador [para download] Programas de computador baixáveis
9 090670 Programas de jogos de computador Programas de jogos de computador, gravados

10 100014 Lençóis para incontinência Lençóis para pessoas com incontinência
12 120114 Lonas [pneumáticos] Lonas para pneumáticos
16 160157 Materiais para filtragem [papel] Materiais filtrantes feitos de papel
17 170106 Materiais filtrantes [filmes plásticos ou espumas semiprocessadas] Materiais filtrantes feitos de espuma plástica semiprocessada
20 200269 Persianas de madeira trançada [mobiliário] Persianas internas, feitas de madeira trançada
20 200272 Persianas internas para janelas [mobiliário] Persianas internas [mobiliário]
20 200281 Persianas de papel Persianas internas, feitas de papel
20 200282 Persianas de janelas para interiores feitas de matéria têxtil Persianas internas, feitas de matéria têxtil 
21 210118 Sifões [garrafas] para água gasosa Garrafas sifão para água gaseificada



21 210118 Sifões [garrafas] para água gasosa Garrafas sifão para adição de gás
22 220071 Tendas Tendas*
24 240020 Tecidos para forrar calçados Forros de tecido para calçados
28 280238 Boias infláveis para piscinas Objetos infláveis para piscinas
32 320013 Produtos para fabricar água gasosa Produtos para fabricar água gaseificada
32 320035 Água gasosa Água gaseificada

classe nº de base serviços (nº de base) incluídos
35 350156 Serviços de assessoria de imprensa
35 350157 Serviços de comunicação corporativa
35 350158 Aluguel de equipamento de escritório em espaços de co-working
35 350159 Serviços de lobby comercial

36 360121

36 360122 Pesquisas financeiras

37 370146

37 370147 Serviços de eletricistas
37 370148 Instalação e reparo de equipamentos de proteção contra inundações
37 370149 Remoção de neve
37 370150 Serviços de regarga de cartuchos inkjet
39 390115 Reabastecimento de máquinas de vendas automáticas
39 390116 Serviços de armazenamento de bagagens

39 390117

40 400127 Impressões 3D para terceiros
40 400128 Produção de cervejas para terceiros
40 400129 Fabricação de pães sob encomenda
41 410217 Distribuição de filmes
41 410218 Transferência de know-how [treinamento]

41 410219

41 410220 Ensino de judô
41 410221 Exames pedagógicos para qualificação  de pilotagem de drones
41 410222 Serviços de engenharia de som para eventos
41 410223 Serviços de edição de vídeos para eventos

Avaliação financeira de custos de desenvolvimento relacionados com 
as indústrias de óleo, gás e mineração

Instalação de serviços básicos de infraestrutura em locais de 
construção

Organização de serviços de transporte de passageiros para terceiros 
através de website

Serviços educacionais providos por assistentes para pessoas com 
necessidades especiais



41 410224 Serviços de técnico de iluminação para eventos
41 410225 Direção de filmes, exceto filmes  publicitários
42 420249 Desenvolvimento de plataformas de computador
42 420250 Concepção de cartões de visitas

42 420251 Pesquisas científicas e tecnológicas no campo de desastres naturais

42 420252

42 420253

42 420254 Pesquisas no campo de construções de edificações
42 420255 Pesquisas no campo de tecnologias de telecomunicação
42 420256 Pesquisas no campo de soldagem
42 420257 Pesquisas médicas
42 420258 Design gráfico de material promocional
43 430197 Decoração de comida
43 430198 Decoração de bolos

43 430199

43 430200 Serviços de personal chef
44 440222 Aluguel de animais para serviços de jardinagem
44 440223 Aluguel de colmeias
44 440224 Terapia assistida por animais [zooterapia]

44 440225

44 440226 Exames médicos de rastreamento
45 450238 Organização de encontros políticos
45 450239 Serviços de consultoria jurídica relativa a mapeamento de patentes

45 450240

45 450241 Serviços de concierge
classe nº de base descrições de serviço alteradas (2018) (2019)

36 360023 Serviços de cobrança Serviços de cobrança financeira
42 420040 Pesquisas técnicas Pesquisas tecnológicas
42 420096 Pesquisa em física Pesquisas no campo da física

Serviços de exploração no domínio das indústrias de petróleo, gás e 
mineração

Pesquisas científicas e tecnológicas relativas ao mapeamento de 
patentes

Informações e aconselhamento em matéria de preparação de 
refeições

Serviços de análises médicas fornecidos por laboratórios médicos 
para fins de diagnóstico e tratamento

Serviços de legal advocacy [serviços jurídicos para suporte a causas 
de cunho social]


	Plan1

