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“FERRAMENTA CIRÚRGICA DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO ESCLERAL DE
LENTE INTRAOCULAR SEM SUTURA”.
[1]

O presente relatório descritivo de modelo de utilidade refere-se a uma

“FERRAMENTA CIRÚRGICA DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO ESCLERAL DE
LENTE INTRAOCULAR SEM SUTURA” que fora desenvolvida para atuar
como uma pinça em procedimentos oftalmológicos, principalmente para fixação
escleral de lente intraocular sem sutura. A presente inovação é dotada de nova
disposição construtiva que a torna mais resistente ao desgaste ocasionado
pelo uso, além de torná-la mais anatômica, facilitando o manuseio tanto pela
mão direita quanto pela esquerda
[2]

O campo de aplicação deste pedido de patente tem foco na área da

oftalmologia, que engloba subespecialidades clínicas distintas (por exemplo,
catarata, retina, córnea, etc.) organizadas em torno das classificações das
doenças do olho. Dentro de cada subespecialidade, existem determinados
procedimentos que necessitam de materiais cirúrgicos específicos.
[3]

Técnicas de sutura são necessárias em algumas cirurgias, como fixação

escleral de lente intraocular, alguns transplantes de córnea, correção de
desinserção de íris, entre outras. O tempo de sutura pode ser extenso em
alguns procedimentos. E assim, alguns cirurgiões preferem encaminhar
determinados pacientes para resolução do quadro com colegas mais
experientes. Isso faz com que procedimentos, inicialmente, mais difíceis
deixem de ser realizados por um número maior de cirurgiões. Soma-se a isso o
alto custo de alguns materiais necessários para a realização de determinadas
técnicas cirúrgicas.
[4]

No caso específico da fixação escleral de lente intraocular sem sutura,

uma das técnicas que está em maior evidência, atualmente, no meio
oftalmológico é a Técnica de Yamane. Shin Yamane teve seu filme, intitulado
Transconjuctival Intrascleral IOL Fixation with Double-Needle Technique,
premiado no Festival de Filmes do Congresso da ASCRS (American Society of
Cataract and Refractive Surgery) no ano de 2016, realizado em New Orleans.
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Essa técnica vem se difundindo e ganhando cada vez mais destaque,
entretanto, para sua realização é necessário material específico e de alto custo.
Esse fator pode diminuir o número de cirurgiões dispostos a experimentá-la e
aprendê-la. Para execução da referida técnica são necessários os seguintes
materiais: lente intraocular dobrável 3 peças; caneta marcadora; agulhas com
espessura e lúmen específico; cautério a pilha; pinça/microforceps para
apreensão da alça da lente e introdução no lúmen da agulha.
[5]

Como é do conhecimento dos habilitados nessa técnica, existem alguns

tipos de ferramentas que possibilitam a fixação escleral, porém, nenhuma
delas, sem exceção, apresenta as características inovadoras que se pleiteia
neste pedido. Nesse sentido, o desenvolvimento e/ou aperfeiçoamento do
instrumental aplicado ao procedimento é de considerável importância para a
área da oftalmologia, o que justifica a proposição do referido modelo de
utilidade.
[6]

Com relação ao estado da técnica, os instrumentos disponíveis no

mercado têm, de maneira geral, a parte que é utilizada para pega/agarro em
formato de “bico de pato’’ ou “boca de jacaré”. Este recurso pode perder a
capacidade de apreensão com o tempo de uso devido ao desgaste natural.
[7]

Como resultados de buscas na base de patentes brasileira foi possível

identificar

o

pedido

BR112013009205-0

que

caracteriza

instrumento

semelhante, utilizado para acesso ao espaço supracoroidal e subretiniano do
olho, e se encontra ainda em fase de apreciação pelo INPI. Tal pedido de
patente é oriundo da petição internacional de registro US2011056433, a qual
descreve um dispositivo minimamente invasivo para acesso ocular, mas que
não proporciona a função de apreensão de alça de lente intraocular ou fio para
sutura. Característica esta proposta através do presente pedido de modelo de
utilidade.
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[8]

Em pesquisas adicionais realizadas em bases de patentes internacionais

identificou-se também o registro RU123321U1 que descreve uma pinça para
fixação de globo ocular durante revascularização que, apesar de uso voltado
para a oftalmologia, não suporta o uso da técnica defendida por meio deste
pedido de patente, uma vez que também não possui o mecanismo de
apreensão, mas sim de aperto para uso na fixação do globo ocular, sendo
composto por duas mandíbulas.
[9]

Foi ainda identificado o registro US20170238956A1 relativo a uma pinça

serrilhada para aplicações em procedimentos oftalmológicos, cuja proposta
também difere da apresentada neste relatório descritivo com relação ao
formato do sistema de apreensão, que apresenta ponteira em formato de “bico
de pato”.
[10]

A busca realizada apontou ainda para o registro US5634918A que

possui maior semelhança com o modelo proposto neste pedido, com formato
de caneta e caracterizado por uma ponteira removível/substituível que
possibilita o agarro também em bico de pato através de um cilindro de diâmetro
de 20 gauges.
[11]

Diante do levantamento realizado, nota-se que a existência de

ferramentas capazes de auxiliar especificamente no processo de fixação
escleral ainda é incipiente, sendo observados, portanto, fatores técnicos que
permitem sua melhoria no que diz respeito à forma de agarro da ponteira.
[12]

Portanto, diante das dificuldades encontradas no estado da técnica, os

inventores desenvolveram a “FERRAMENTA CIRÚRGICA DE SUPORTE
PARA FIXAÇÃO ESCLERAL DE LENTE INTRAOCULAR SEM SUTURA”, uma
nova disposição construtiva que facilita o processo de apreensão da alça da
lente através de um gancho, não cortante, que se prende à estrutura da
ponteira possibilitando a inserção rápida no lúmen da agulha.
[13]

A ferramenta proposta pode ter as seguintes composições: ponteira e

cabo; ou ponteira, meio articulado e cabo.
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Tem como componentes da ponteira um microtubo vazado e um fio/haste de
diâmetro inferior ao do microtubo (Figura 1). O fio/haste pode ser
confeccionado das seguintes maneiras: extremidade em “L” (Figura 1.a);
extremidade em “V” (Figura 1.b); extremidade curvada ou em formato de anzol
(Figura 1.c); extremidade quadrangular (Figura 1.d); ou de qualquer outra
maneira que possa travar um objeto entre o fio/haste e o microtubo. O
microtubo tem comprimento a partir de 1 mm ou maior, diâmetro externo a
partir de 0,1 mm ou maior e diâmetro interno a partir de 0,1 mm ou maior. Pelo
microtubo pode-se introduzir um fio/haste ou qualquer outra estrutura rígida e
que seja capaz de apreender, por meio de sua extremidade qualquer estrutura
independente da natureza e tamanho. Se forem necessárias modificações, as
medidas podem ser alteradas para qualquer medida a partir de 0,1 mm. A
ponteira pode ser confeccionada para que ocorra o deslizamento do microtubo
indo em direção à extremidade do fio/haste ou o deslizamento da extremidade
do fio/haste indo em direção ao microtubo (Figura 1). O fio/haste da ponteira
pode ser uma continuação do cabo ou do meio articulado, assim como o
microtubo pode ser uma continuação do cabo ou do meio articulado. A
extremidade do fio/haste pode ser produzida para que seu deslizamento acabe
ao encontrar o extremo do microtubo ou poderá adentrar o microtubo (Figura
1). A apreensão ocorre pelo travamento de qualquer objeto entre a extremidade
do fio/haste e o microtubo (Figura 1). São propostos três mecanismos, já
conhecidos, de acionamento do dispositivo, a saber: acionamento articulado
vertical (Figura 2), estilete (Figura 3) e em abas laterais ou verticais (Figura 4).
Na apresentação de ponteira, meio articulado e cabo, o meio articulado pode
ser composto por duas partes como uma dobradiça: uma fixa na base do cabo
e outra fixa na ponteira, onde o pressionamento vertical do meio articulado irá
produzir o deslizamento da ponteira (microtubo ou fio/haste), indo um em
direção ao outro (Figura 2).
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Outra opção para acionamento é o meio articulado ser confeccionado
semelhante a um dispositivo de estilete (Figura 3), onde a movimentação
horizontal da parte central irá produzir o deslizamento da ponteira (microtubo
ou fio/haste), indo um em direção ao outro. Na apresentação de ponteira e
cabo, pode ser feito a confecção de um cabo com duas abas, dispostas de
forma lateral ou vertical, de tal modo que o pressionamento dessas abas
poderá produzir a movimentação horizontal ou deslizamento da ponteira
(microtubo ou fio/haste), indo um em direção ao outro (Figura 4). Esse
mecanismo

resultará

em

um

travamento

e

apreensão

de

objetos

microscópicos, por exemplo, corpos estranhos, implantes medicamentosos
intraoculares, assim como corpo e/ou alças de lente intraocular.
[14]

Para melhor compreensão da “FERRAMENTA CIRÚRGICA DE

SUPORTE PARA FIXAÇÃO ESCLERAL DE LENTE INTRAOCULAR SEM
SUTURA” é feita a seguir uma descrição detalhada da mesma, fazendo
referência aos desenhos:
Figura 1 - ilustração lateral das possíveis disposições para as
PONTEIRAS e mecanismos de apreensão compatíveis com as versões de
cabo tipo DOBRADIÇA, ESTILETE e ABAS.
Figura 2 - ilustração em perspectiva da ferramenta pleiteada, na versão
com cabo tipo DOBRADIÇA.
Figura 3 - ilustração em perspectiva da ferramenta pleiteada, na versão
com cabo de meio articulado como ESTILETE.
Figura 4 – ilustração em perspectiva da ferramenta pleiteada, na versão
de cabo com duas ABAS.
[15]

Conforme se pode observar nos desenhos anexos, a “FERRAMENTA

CIRÚRGICA DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO ESCLERAL DE LENTE
INTRAOCULAR SEM SUTURA” representa uma disposição construtiva que (1)
proporciona maior anatomia na apreensão da alça da lente intraocular e
introdução no lúmen da agulha para execução da Técnica de Yamane.
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Além disso, (2) o mecanismo de apreensão na pinça padrão pode deixar de
funcionar e/ou ficar diminuído com o tempo (desgaste). Finalmente, a
ferramenta ora proposta (3) poderá ser utilizada de forma simples por qualquer
uma das mãos, ou seja, tanto pela mão direita quanto pela mão esquerda. Com
isso será possível, por exemplo, o travamento e apreensão de corpos
estranhos, implantes medicamentosos, corpo e/ou alça de lente intraocular.
[16]

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

patenteabilidade como modelo de utilidade, solicitamos a carta patente para
“FERRAMENTA CIRÚRGICA DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO ESCLERAL DE
LENTE INTRAOCULAR SEM SUTURA”
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REINVIDICAÇÕES
1 – “FERRAMENTA CIRÚRGICA DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO
ESCLERAL DE LENTE INTRAOCULAR SEM SUTURA”, uma pinça cirúrgica
CARACTERIZADA por possuir as possíveis composições: ponteira e cabo; ou
ponteira, meio articulado e cabo.
2 - “FERRAMENTA CIRÚRGICA DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO
ESCLERAL

DE

LENTE

INTRAOCULAR

SEM

SUTURA”,

conforme

reivindicação 1, CARACTERIZADA por possuir ponteira composta por um
microtubo vazado por onde será introduzido um fio/haste, ou seja, fio/haste de
diâmetro inferior ao do microtubo; a ponteira pode ser confeccionada para que
ocorra o deslizamento do microtubo indo em direção à extremidade do fio/haste
ou o deslizamento da extremidade do fio/haste indo em direção ao microtubo; o
fio/haste da ponteira pode ser uma continuação do cabo ou meio articulado,
assim como o microtubo pode ser uma continuação do cabo ou meio
articulado; a extremidade do fio/haste pode ser disposta para que seu
deslizamento acabe ao encontrar o extremo do microtubo ou para adentrar o
microtubo; a apreensão ocorre pelo travamento de qualquer objeto entre a
extremidade do fio/haste e o microtubo.
3 - “FERRAMENTA CIRÚRGICA DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO
ESCLERAL

DE

LENTE

INTRAOCULAR

SEM

SUTURA”,

conforme

reivindicação 2, CARACTERIZADA por possuir fio/haste com extremidade
curvada ou em formato de anzol; ou quadrangular; ou em “L’’; ou em “V’’; ou de
qualquer maneira que possa travar qualquer objeto entre o fio/haste e o
microtubo.
4 - “FERRAMENTA CIRÚRGICA DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO
ESCLERAL

DE

LENTE

INTRAOCULAR

SEM

SUTURA”,

conforme

reivindicação 2, CARACTERIZADA por possuir microtubo com comprimento a
partir de 1 mm ou maior, diâmetro externo a partir de 0,1 mm ou maior e
diâmetro interno a partir de 0,1 mm ou maior; pelo microtubo, pode-se
introduzir um fio/haste ou qualquer estrutura rígida e que seja capaz de
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apreender, por meio de sua extremidade uma estrutura independente da
natureza e tamanho; se forem necessárias modificações, as medidas podem
ser modificadas para qualquer medida a partir de 0,1 mm.
5 - “FERRAMENTA CIRÚRGICA DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO
ESCLERAL

DE

LENTE

INTRAOCULAR

SEM

SUTURA”,

conforme

reivindicação 1, CARACTERIZADA por possuir meio articulado que pode ser
composto por duas partes como uma dobradiça: uma fixa na base do cabo e
outra fixa na ponteira, onde o pressionamento vertical do meio articulado irá
produzir o deslizamento da ponteira (microtubo ou fio/haste), indo um em
direção ao outro, outra opção é o meio articulado ser confeccionado
semelhante a um dispositivo de estilete, onde a movimentação horizontal da
parte central irá produzir o deslizamento da ponteira (microtubo ou fio/haste),
indo um em direção ao outro; na apresentação de ponteira e cabo, pode ser
feita a confecção de um cabo com duas abas (laterais ou verticais) de tal modo
que o pressionamento dessas abas poderá produzir a movimentação horizontal
ou deslizamento da ponteira (microtubo ou fio/haste), indo um em direção ao
outro, esse mecanismo resultará em um travamento e apreensão de objetos
microscópicos, por exemplo, corpos estranhos, implantes medicamentosos
intraoculares, assim como corpo e/ou alças de lente intraocular.
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FIGURA 1

FIGURA 2
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FIGURA 3

FIGURA 4
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RESUMO
“FERRAMENTA CIRÚRGICA DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO ESCLERAL DE
LENTE INTRAOCULAR SEM SUTURA”, uma pinça cirúrgica composta das
seguintes maneiras: ponteira e cabo; ou ponteira, meio articulado e cabo.
Ponteira composta por fio/haste e microtubo vazado. No interior do microtubo é
introduzido um fio/haste ou qualquer estrutura rígida com extremidade curvada
ou em formato de anzol; quadrangular; em “L’’; em “V” ou de qualquer outra
maneira que possa travar um objeto entre o fio/haste e o microtubo (1). Este
dispositivo é capaz de apreender, por meio de sua extremidade, a alça de uma
lente intraocular ou fio para sutura, onde o pressionamento ou movimentação
do meio articulado produz o deslizamento da ponteira (microtubo ou fio/haste),
indo um em direção ao outro. O presente Modelo de Utilidade propõe três
mecanismos, já conhecidos, de acionamento do dispositivo, a saber:
acionamento articulado vertical (2), estilete (3) e em abas laterais ou verticais
(4). Estes mecanismos resultam em um travamento e apreensão de objetos
microscópicos, por exemplo, corpos estranhos, implantes medicamentosos
intraoculares, assim como corpo e/ou alças de lente intraocular.
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