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eletrônico e a bateria do aparelho, com um botão liga/desliga (1) na lateral, um led (2) indicativo de acionamento e nível de carga
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“DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM FLEBOSCÓPIO
PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEIAS POR TRANS-ILUMINAÇÃO”.
[001]

O presente relatório descritivo de modelo de utilidade refere-

se a uma nova “DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM
FLEBOSCÓPIO PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEIAS POR TRANSILUMINAÇÃO”, que fora desenvolvida para melhorar a visualização de
veias em seres humanos e facilitar o processo de punção e outros
tratamentos. A presente inovação é dotada de nova disposição construtiva
que permite a utilização de led’s de cores vermelha e verde, podendo ser
acionados em conjunto ou isoladamente, com baixa, média ou alta
intensidade de luz, com botões de ajustes bem localizados para facilitar o
manuseio e controle do aparelho.
[002]

O campo de aplicação deste pedido de patente é o dos

aparelhos para identificação e punção venosa, seja para coleta de sangue em
laboratórios, administração venosa de medicações, como também para
maior precisão nas escleroterapia, mapeamento cirúrgico em microcirurgia
de varizes e acompanhamento intra-operatório.
[003]

Como é do conhecimento dos habilitados nessa técnica,

existem vários tipos de aparelhos para identificação de veias no mercado,
porém, nenhuma deles, sem exceção, apresenta as características inovadoras
que se pleiteia neste pedido, conforme será apresentado adiante.
[004]

Sabe-se que o fleboscópio é um aparelho com dois braços

dotado de led’s, que é utilizado para identificação de veias em pacientes que
necessitam de punção venosa, seja para coleta de sangue ou para outros
tratamentos. Para utilizá-lo, basta que o profissional de saúde o coloque
sobre a pele do paciente, acione as luzes de led’s e o posicione no local que
se deseja identificar a veia a ser puncionada. Alguns aparelhos existentes no
mercado, já tem suas características técnicas em domínio público, inclusive
uma patente concedida pelo INPI que foi extinta por falta de pagamento de
anuidade.

Petição 870170102536, de 27/12/2017, pág. 8/21

2/6

[005]

Em pesquisas realizadas nas bases de patentes, identificamos

o processo PI 03011852, denominado de DISPOSITIVO LOCALIZADOR
DE VEIAS E ARTÉRIAS, caracterizado por possuir uma estrutura
retangular com dois braços em forma de “U”, sendo estes dotados de led’s
nas suas extremidades, com apenas três led’s em cada uma delas. O botão
de ligar e desligar o aparelho é do tipo circular com resistência para
controle de intensidade da iluminação. Ele também possui um led vermelho
para indicar se o mesmo está ligado ou desligado. Ocorre que a patente
concedida para o pedido PI 03011852 foi definitivamente extinta em
24/11/2015, por falta de pagamento de anuidade, de modo que a matéria se
encontra em domínio público.
[006]

Na base Europeia (Espacenet), foi encontrado o processo de nº

US6,923,762, depositado em 22/10/2002, denominado “VENOSCOPE
APPARATUS”. Suas características são muito semelhantes ao da patente
brasileira descrita no parágrafo anterior, porém, um dos braços do aparelho
é articulado, de modo que o profissional possa abrir, manualmente, o braço
para melhor utilização em áreas mais largas, como por exemplo no braço de
uma pessoa maior que outra. Os mecanismos elétricos não permitem a
regulagem da intensidade, pois o botão é do tipo chave liga/desliga. Os
led’s são igualmente distribuídos como a patente brasileira, ou seja, com
três led’s nas extremidades dos braços do aparelho. Além do braço
articulável, o pedido de patente também apresenta duas variações do
venoscópio, uma de corpo esbelto e cilíndrico, com dois braços fixos em
forma de garfo. A outra variação apresenta apenas um braço retilíneo com
05 (cinco) led’s. No entanto, tendo em vista a data de depósito da referida
patente, a matéria também se encontra em domínio público.
[007]

Como pode-se verificar, a existência de aparelhos do tipo

venoscópio ou fleboscópio é bastante conhecida, porém, observa-se e
existência de fatores técnicos que permitem a melhoria desses aparelhos,
como por exemplo a melhor disposição dos led’s e a variação de cores com
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possibilidade de ajustes para aumentar a nitidez das veias e facilitar sua
identificação, principalmente para profissionais que venha apresentar
características particulares na sua visão, como é o caso do daltonismo.
[008]

Portanto, diante dessas dificuldades encontradas no Estado da

Técnica, os inventores desenvolveram a “DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA
APLICADA EM FLEBOSCÓPIO PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEIAS
POR TRANS-ILUMINAÇÃO”, uma nova disposição construtiva para
facilitar a identificação de veias independente das características da visão
do profissional que venha a utilizar o novo aparelho, que possui
características técnicas que lhe confere as seguintes vantagens: a) O
presente aparelho possui duas fileiras de led’s em cada braço,
proporcionado melhor trans-inluminação do que os existentes no mercado;
b) Os led’s do novo fleboscópio são bicolor, ou seja, podem assumir as
cores vermelha ou verde, especificamente, permitindo uma combinação de
cores de melhor percepção por um grupo maior de profissionais,
independente das características da visão individual; c) A nova disposição
construtiva permite que o profissional realize ajustes da intensidade da
iluminação, e ainda, da combinação de cores entre o vermelho e verde,
podendo ser apenas uma delas ou as duas, para encontrar a melhor
combinação para facilitar a identificação das veias; d) O presente aparelho
possui um botão de liga/desliga disposto na lateral, seja direita ou esquerda,
e mais dois botões na parte superior, localizados na base dos braços onde
são instalados os led’s, dispostos de tal maneira que o ajuste de cores e
intensidade de luz é feito com os dedos indicador e médio, de maneira
prática e confortável, de fácil acesso, mesmo durante sua movimentação
para encontrar o melhor posicionamento do aparelho na área que se deseja
identificar as veias do paciente; e) Este fleboscópio conta com uma fita em
velcro com alça de acoplamento, que pode ser utilizada para fixação deste
ao corpo do paciente, sem que seja necessário qualquer elemento colado ao
corpo do aparelho, bastando apenas que este seja introduzido na alça de
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acoplamento.
[009]

Vale ressaltar que os dois braços do fleboscópio pode assumir

cores completamente distintas, ou seja, um com todos os led’s na cor
vermelha e o outro com todos os led’s na cor verde, podendo ainda
combinar cores alternadas em ambos os braços, a critério do profissional
que esteja utilizando-o. Além da possibilidade de ajuste fino na emissão de
cores, os braços do presente fleboscópio possui uma estrutura que
possibilita a instalação embutida dos led’s, de modo que estes não tem
contato direto com a pelo do paciente.
[010]

Para

CONSTRUTIVA

melhor

compreensão

APLICADA

EM

da

“DISPOSIÇÃO

FLEBOSCÓPIO

PARA

IDENTIFICAÇÃO DE VEIAS POR TRANS-ILUMINAÇÃO”, é feita a
seguir uma descrição detalhada da mesma, fazendo-se referências aos
desenhos anexos, onde a:
Figura 1 é uma vista em perspectiva do fleboscípio ora
pleiteado, na versão anatômica, com braços inclinados;
Figura 2 é uma vista em perspectiva do fleboscípio ora
pleiteado, na versão simples, com braços retilíneos;
Figura 3 é uma vista lateral do fleboscípio ora pleiteado, na
versão anatômica, com braços inclinados;
Figura 4 é uma vista lateral do fleboscípio ora pleiteado, na
versão simples, com braços retilíneos;
Figura 5 é uma vista superior do presente fleboscópio;
Figura 6 é uma vista inferior do presente fleboscópio;
Figura 7 é uma vista posterior do presente fleboscópio;
Figura 8 representa o fleboscópio em uso, colocado no
antebraço de uma pessoa e sustentado por outra.
Figura 9 representa o fleboscópio anatômico em uso, colocado
no braço de uma pessoa e preso por uma fita elástica com velcro.
Figura 10 representa esquema eletroeletrônico do fleboscópio.
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[011]

Conforme podemos observar nos desenhos anexos, a

“DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM FLEBOSCÓPIO
PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEIAS POR TRANS-ILUMINAÇÃO”
apresenta um fleboscópio de corpo retangular com bordas arredondadas,
onde ficam montados os componentes do circuito eletrônico e a bateria do
aparelho, com um botão liga/desliga (1) na lateral, um led (2) indicativo de
acionamento e nível de carga na bateria, dois braços (3) em “U”, um botões
de ajuste de cores (4), um botão de ajuste do brilho (5), duas fileiras de
led’s (6) em cada braço (3), e ainda, uma fita (7) de velcro para fixação do
aparelho no braço ou perna do paciente.
[012]

O botão liga/desliga ( 1 ) é do tipo tecla de controle com

acionamento através de pressão unidirecional, sendo uma vez para ligar e
outra para desligar o aparelho. O referido botão (1), que no esquema
elétrico é identificado por SW1, é conectado ao led (2) bicolor, nas cores
verde e vermelho, que indica o acionamento do aparelho e também o estado
de carga da bateria, onde verde indica carregado e vermelho descarregado.
[013]

Os dois braços (3) são integrados ao corpo com aparelho,

possuem formado de “U” com bordas arredondadas e uma estrutura capaz
de comportar a instalação de duas fieiras de led’s (6) em cada braço (3),
embutidos e protegidos pelas laterais de sua estrutura.
[014]

Os botões de ajustes de cores e brilho (4 e 5) também são do

tipo tecla de controle, são acionados por pressão e ficam instalados na parte
superior da base dos braços (3) do aparelho, dispostos de maneira que
facilitam o acionamento com os dedos indicador e médio pelo profissional
de saúde.
[015]

O botão de ajuste de cores (4), identificado no esquema

elétrico por SW2, permite alternar entre os modos de cores disponíveis nos
segmentos de led’s (6) com acionamento sequencial, do modo 1 até o 4,
voltando ao primeiro após o último modo, bastando apenas que o
profissional de saúde o aperte até encontrar a melhor combinação de cores
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para atender suas características de visão.
[016]

O presente fleboscópio possui 04 (quatro) modos de

combinação de cores conforme tabela abaixo:
Combinações

Segmento A

Segmento B

Modo 1

Vermelho

Vermelho

Modo 2

Vermelho

Verde

Modo 3

Verde

Vermelho

Modo 4

Verde

Verde

[017]

O botão de ajuste de brilho (5), identificado no esquema

elétrico por SW3, controla o brilho dos led’s (6) em 5 níveis predefinidos
de forma incremental do mínimo ao máximo a cada toque. Ao ser atingido
o nível máximo, o próximo toque na tecla retornará para a intensidade
mínima.
[018]

A fita (7) de velcro utilizada para fixação do aparelho no

braço ou perna do paciente possui uma das extremidades costurada ao seu
próprio corpo, formando uma espécie de pulseira com a ponta da fita (7)
solta, dotada de garras de velcro na extremidade, sendo que o diâmetro
desta pulseira permite o acoplamento do aparelho sem nenhuma
dificuldade, porém, de maneira firme. Para fixação do fleboscópio no braço
do paciente, por exemplo, basta que o profissional de saúde passe a fita (7)
no braço e fixe o velcro por cima do aparelho.
[019]

A alimentação é garantida por uma bateria de Litium de longa

duração e recarregado através de fonte externa de 5 Vcc e 1A, ligada na
rede 110~220 VCA. A fonte é conectada ao fleboscópio através de um plug
bipolar de alimentação tipo P4 de 5,5 x 2,1mm.
[020]

Por fim, certos de que o presente pedido atende aos requisitos

de patenteabilidade como modelo de utilidade, solicitamos a carta patente
para a “DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM FLEBOSCÓPIO
PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEIAS POR TRANS-ILUMINAÇÃO”.
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REIVINDICAÇÕES
1 - “DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM
FLEBOSCÓPIO PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEIAS POR TRANSILUMINAÇÃO”, um aparelho portátil CARACTERIZADO pelo fato de
possuir duas versões estruturais, uma de corpo retilíneo e outra de corpo
anatômico, com dois braços (3) que podem se apresentar inclinados ou não,
com fileiras de LED’s (6) bicolor, nas cores vermelha e verde, sendo este
aparelho dotado de um circuito eletroeletrônico capaz de acionar um
conjunto de funções preestabelecidas para ajuste de cores e brilho, através
botões dispostos ergonomicamente no corpo do fleboscópio, onde a chave
liga/desliga (1) fica instalada na lateral do aparelho e os um botões de ajuste
de cores (4) e ajustes de brilho (5), ficam na porção superior da base dos
braços (3) do fleboscópio.
2 - “DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM
FLEBOSCÓPIO PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEIAS POR TRANSILUMINAÇÃO”, conforme reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato
de possuir 04 (quatro) modos de combinação de cores para os dois braços
do aparelho, onde o primeiro modo aciona as cores Vermelha e Vermelha
para ambos os seguimentos de braços (3) do fleboscópoio, o segundo modo
aciona as cores Vermelha e Verde para os dois braços (3), o terceiro modo
aciona as cores Verde e Vermelha para os dois braços (3) e o quarto modo
aciona as cores Verde e Verde para ambos os braços do aparelho, voltando
a mesma sequência após o quarto acionamento.
3 - “DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM
FLEBOSCÓPIO PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEIAS POR TRANSILUMINAÇÃO”, conforme reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato
do botão de ajuste de brilho (5), identificado no esquema elétrico por SW3,
controlar o brilho dos led’s (6) em 5 níveis predefinidos de forma
incremental do mínimo ao máximo a cada toque e, ao ser atingido o nível
máximo, o próximo toque na tecla retornará para a intensidade mínima.
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4 - “DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM
FLEBOSCÓPIO PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEIAS POR TRANSILUMINAÇÃO”, conforme reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato
de possuir uma fita (7) de fixação do aparelho no braço ou perna do
paciente com tecido elástico e velcro na borda.
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RESUMO
“DISPOSIÇÃO

CONSTRUTIVA

APLICADA

EM

FLEBOSCÓPIO PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEIAS POR TRANSILUMINAÇÃO”, um fleboscópio de corpo anatômico com bordas
arredondadas, onde ficam montados os componentes do circuito eletrônico
e a bateria do aparelho, com um botão liga/desliga (1) na lateral, um led (2)
indicativo de acionamento e nível de carga na bateria, dois braços (3) em
“U”, um botões de ajuste de cores (4), um botão de ajuste do brilho (5),
duas fileiras de led’s (6) em cada braço (3), e ainda, uma fita (7) de velcro
para fixação do aparelho no braço ou perna do paciente.
O presente aparelho possui um sistema de ajuste de cores que
permite a variação de quatro combinações para os braços (3) de
transiluminação, iniciando com as cores Vermelha e Vermelha para ambos
os seguimentos de braços (3), seguindo para Vermelha e Verde, Verde e
Vermelha, e Verde e Verde para ambos os braços (3) do aparelho, voltando
a mesma sequência após o quarto acionamento. O ajuste de intensidade
possui 5 níveis de iluminação.
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