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“DISPOSITIVO PORTÁTIL DE SUPORTE PARA LENTE OFTÁLMICA
ESFÉRICA, COMPOSTO POR ENCAIXES DO TIPO ROSQUEAMENTO OU
TRAVAMENTO E ÁREA DE FIXAÇÃO PARA SMARTPHONE”
[1]

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

novo “DISPOSITIVO PORTÁTIL DE SUPORTE PARA LENTE OFTÁLMICA
ESFÉRICA, COMPOSTO POR ENCAIXES DO TIPO ROSQUEAMENTO OU
TRAVAMENTO E ÁREA DE FIXAÇÃO PARA SMARTPHONE”, que fora
desenvolvido para possibilitar a captura de imagens digitais da região central
da retina. A presente inovação é dotada de uma disposição construtiva que
permite o uso de lente condensadora de 20 dioptrias, utilizada para
oftalmoscopia indireta, já existente no mercado, e o uso de smartphones que
utilizem o sistema operacional iOS® ou Android®, através do uso do aplicativo
específico. Este dispositivo portátil facilita o manuseio concomitante do
smartphone e lente condensadora, permitindo a aquisição rápida e fácil da
imagem da retina.
[2]

O campo de aplicação deste pedido de patente é o dos aparelhos

portáteis de câmera oftalmológica para captura de imagens digitais do fundo de
olho, seja para ensino e treinamento de estudantes e profissionais da saúde,
bem como para avaliação e acompanhamento de pacientes com finalidade
assistencial.
[3]

Como é do conhecimento dos habilitados nessa técnica, existem

diferentes tipos de adaptadores para captura de imagens digitais de fundo de
olho. Porém, nenhum deles, sem exceção, apresenta as características
inovadoras que se pleiteia neste pedido, conforme será apresentado adiante.
[4]

Sabe-se que os adaptadores portáteis para captura de imagens digitais

do fundo de olho são utilizados para obter fotografias da retina, vasos e nervo
óptico, em lugares nos quais não há disponibilidade de retinógrafos de mesa ou
médicos treinados para oftalmoscopia com oftalmoscópio binocular indireto,
possibilitando, assim, uma fácil avaliação do fundo de olho por profissionais da
saúde, em qualquer lugar. É importante também para avaliação de pacientes
acamados ou hospitalizados. Para utilizá-lo, basta que o usuário acople a lente
ao conjunto através de rosqueamento ou encaixe e, posteriormente, fixe a este
o smartphone, aproximando-o a cerca de 50mm do olho do paciente,
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focalizando a retina e capturando sua imagem, inclusive através da câmera do
smartphone e aplicativo específico para este fim.
[5]

Na

base

nacional

(INPI)

não

foram

encontrados

dispositivos

semelhantes ao proposto, mesmo considerando as diferentes combinações de
termos de pesquisa. Diante disso, foram realizadas buscas nas bases
internacionais. Algumas dessas buscas resultaram em achados relevantes que
são apresentados a seguir.
[6]

A patente americana US2018/0153399A1 aborda um aparelho de exame

oftálmico portátil baseado em smartphone que reivindica um conjunto de
imagem óptica acoplado a um dispositivo de usuário compreendendo uma
câmera alinhada com a óptica do conjunto de imagem óptica para obter dados
de imagem ocular de pelo menos uma parte de um olho fornecendo resultados
de avaliação oftálmica. Pelo que se percebe com base na documentação
analisada, o instrumento apresenta fonte de luz própria e não possibilita a
substituição da lente esférica usada no procedimento.
[7]

Já a patente americana US2017/0119250A1 disserta sobre um

acessório de hardware portátil para fundoscopia. A documentação reivindica
dispositivo de suporte de óptica configurado para ser montado em uma
superfície de um smartphone, alinhado com a câmera e fonte de iluminação do
smartphone. O aparelho é composto ainda por uma pluralidade de pernas que
se ajustam em torno do corpo do smartphone, segurando a base no lugar
contra sua superfície traseira. Com base nesta análise, percebe-se um outro
instrumento semelhante ao proposto, diferenciando-se por não apresentar área
de rosqueamento que possibilite a troca da lente esférica.
[8]

A patente russa RU175718U1 dispõe acerca de um aparelho para fundo

fotográfico em um smartphone, fabricado em plástico, contendo dois portalentes anulares. Esse dispositivo se diferencia do proposto por não ser
constituído de sistema fechado do tipo “funil” e requer o uso de duas lentes
diferentes. As lentes formam um conjunto que é encaixado no smartphone para
proporcionar a captura das imagens.
[9]

A patente americana US2016/0113489A1 demonstra um adaptador

modular de lentes para oftalmoscopia móvel de segmento anterior e posterior.
O dispositivo contém fonte de luz própria com regulação de intensidade e um
braço telescópico no qual em uma das extremidades é possível acoplar uma
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lente oftalmológica e do outro um dispositivo smartphone. O braço pode ser
posicionado em diferentes distâncias em relação à lente do dispositivo móvel.
[10]

Considerando o disposto, percebe-se que o projeto proposto se

diferencia pelo fato de ser um instrumento fechado, inibindo a entrada de luz e
possibilitando a captura de imagens com maior definição, além da possibilidade
do uso de lentes já disponíveis no mercado e que podem ser adaptadas e
acopladas no adaptador, de acordo com o seu diâmetro. Isso possibilita o uso
de uma lente que o profissional já possua e utiliza para oftalmoscopia indireta,
ampliando seu uso e reduzindo o custo de fabricação da peça. Adicionalmente,
foram feitas buscas incrementais na base de dados do Google Patents
utilizando os termos anteriormente descritos, não resultando em achados
significativos que fossem diferentes dos já apresentados.
[11]

Como pode-se verificar, a existência de aparelhos portáteis para captura

de imagem do fundo de olho é bastante conhecida, porém, observa-se e
existência de fatores técnicos que permitem a melhoria desses aparelhos como
a possibilidade de uso de lentes já disponíveis para o usuário.
[12]

Portanto, para transpor algumas dificuldades técnicas e ampliar o

aprendizado do estudante ou profissional da saúde sobre o fundo de olho e a
assistência ao paciente, os inventores desenvolveram o “DISPOSITIVO
PORTÁTIL

DE

COMPOSTO

SUPORTE

POR

PARA

ENCAIXES

LENTE

DO

TIPO

OFTÁLMICA

ESFÉRICA,

ROSQUEAMENTO

OU

TRAVAMENTO E ÁREA DE FIXAÇÃO PARA SMARTPHONE”, uma nova
disposição construtiva para facilitar a observação e captura de imagens digitais
do fundo de olho, que possui características técnicas que lhe confere as
seguintes vantagens: a) nova disposição construtiva em forma de funil fechado,
que diminui a interferência da luz externa e melhora a qualidade da imagem; b)
este adaptador possui um sistema rosqueante e/ou travante de acoplagem e
ajuste de lentes condensadoras, que possibilita o uso de diferentes tipos de
lentes existentes no mercado e utilizadas para a oftalmoscopia indireta, sem
que seja necessário um gasto maior, por parte do usuário, com o sistema
óptico do adaptador; c) a distância fixa e o alinhamento entre a lente e o
smartphone facilita o manuseio das partes, tornando prática e fácil a aquisição
das imagens, através de curto treinamento.
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[13]

Para melhor compreensão do “DISPOSITIVO PORTÁTIL DE SUPORTE

PARA LENTE OFTÁLMICA ESFÉRICA, COMPOSTO POR ENCAIXES DO
TIPO ROSQUEAMENTO OU TRAVAMENTO E ÁREA DE FIXAÇÃO PARA
SMARTPHONE”, feita a seguir uma descrição detalhada da mesma, fazendose referências ao desenho:
Figura 1 – Ilustração em perspectiva do esquema de montagem do
dispositivo pleiteado, apresentando ÁREA DE FIXAÇÃO PARA SMARTPHONE
(a), FUNIL FECHADO DE MEDIDAS FIXAS (b), ANEL ADAPTADOR DE
LENTE (c) E TRAVA ROSQUEANTE/TRAVANTE DE SUSTENTAÇÃO DA
LENTE (d).
[14]

Conforme podemos observar no desenho anexo, o “DISPOSITIVO

PORTÁTIL

DE

COMPOSTO

SUPORTE

POR

PARA

ENCAIXES

LENTE

DO

TIPO

OFTÁLMICA

ESFÉRICA,

ROSQUEAMENTO

OU

TRAVAMENTO E ÁREA DE FIXAÇÃO PARA SMARTPHONE” é composto de
quatro componentes: 1) área de fixação para smartphone (a) com rosca ou
trava para acoplar ao componente em funil fechado, ajustável de acordo com o
modelo do smartphone; 2) Funil fechado de medidas fixas (b) para obter o foco
correto do fundo de olho, com área de encaixe para a lente na extremidade de
maior diâmetro; 3) anel adaptador (c) para eventual ajuste no tamanho da lente
a ser utilizada; 4) Trava rosqueante ou travante (d) para o encaixe da lente.
[15]

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

patenteabilidade como modelo de utilidade, solicitamos a carta patente para o
“DISPOSITIVO PORTÁTIL DE SUPORTE PARA LENTE OFTÁLMICA
ESFÉRICA, COMPOSTO POR ENCAIXES DO TIPO ROSQUEAMENTO OU
TRAVAMENTO E ÁREA DE FIXAÇÃO PARA SMARTPHONE”.
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REIVINDICAÇÕES
1

–

OFTÁLMICA

“DISPOSITIVO

PORTÁTIL

ESFÉRICA,

COMPOSTO

DE

SUPORTE

POR

PARA

ENCAIXES

DO

LENTE
TIPO

ROSQUEAMENTO OU TRAVAMENTO E ÁREA DE FIXAÇÃO PARA
SMARTPHONE”, um aparelho portátil CARACTERIZADO uma área de encaixe
para smartphone, funil fechado de medidas fixas, anel adaptador e trava que
pode ser do tipo rosqueante ou travante.
2 – “DISPOSITIVO PORTÁTIL DE SUPORTE PARA LENTE OFTÁLMICA
ESFÉRICA, COMPOSTO POR ENCAIXES DO TIPO ROSQUEAMENTO OU
TRAVAMENTO E ÁREA DE FIXAÇÃO PARA SMARTPHONE”, conforme
reivindicação 1, CARACTERIZADO por conter área de encaixe (a) compatível
com diferentes modelos de smartphones, de forma que a região da câmera do
aparelho esteja alinhada com o acesso rosqueante ou travante para o funil
fechado.
3 – “DISPOSITIVO PORTÁTIL DE SUPORTE PARA LENTE OFTÁLMICA
ESFÉRICA, COMPOSTO POR ENCAIXES DO TIPO ROSQUEAMENTO OU
TRAVAMENTO E ÁREA DE FIXAÇÃO PARA SMARTPHONE”, conforme
reivindicação 1, CARACTERIZADO por funil fechado (b) de medidas fixas para
obtenção do foco correto do fundo de olho, com área de encaixe para a lente
na extremidade de maior diâmetro.
4 – “DISPOSITIVO PORTÁTIL DE SUPORTE PARA LENTE OFTÁLMICA
ESFÉRICA, COMPOSTO POR ENCAIXES DO TIPO ROSQUEAMENTO OU
TRAVAMENTO E ÁREA DE FIXAÇÃO PARA SMARTPHONE”, conforme
reivindicação 1, CARACTERIZADO por anel adaptador (c) que permite ajuste
de diferentes diâmetros de lentes.
5 – “DISPOSITIVO PORTÁTIL DE SUPORTE PARA LENTE OFTÁLMICA
ESFÉRICA, COMPOSTO POR ENCAIXES DO TIPO ROSQUEAMENTO OU
TRAVAMENTO E ÁREA DE FIXAÇÃO PARA SMARTPHONE”, conforme
reivindicação 1, CARACTERIZADO por trava que pode ser do tipo rosqueante
ou travante (d) que permite sustentação da lente no interior do dispositivo,
contendo abertura que possibilita a entrada de luz.
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FIGURA 01

c

b

a

NOTA: Fixação dos elementos pode
ser feita através de rosqueamento
e/ou travamento.
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RESUMO

“DISPOSITIVO PORTÁTIL DE SUPORTE PARA LENTE OFTÁLMICA
ESFÉRICA, COMPOSTO POR ENCAIXES DO TIPO ROSQUEAMENTO
OU TRAVAMENTO E ÁREA DE FIXAÇÃO PARA SMARTPHONE”,
desenvolvido para possibilitar a captura de imagens digitais da região
central da retina. A presente inovação é dotada de uma disposição
construtiva que permite o uso de lente condensadora de 20 dioptrias,
utilizada para oftalmoscopia indireta, já existente no mercado em conjunto
com diferentes modelos de smartphones através do uso de aplicativo
específico disponibilizado para sistemas operacionais iOS® e Android®.
Este dispositivo portátil facilita o manuseio concomitante do smartphone e
lente condensadora, permitindo a aquisição rápida e fácil da imagem da
retina. O campo de aplicação deste dispositivo é o dos aparelhos portáteis
de câmera oftalmológica para captura de imagens digitais do fundo de olho,
seja para ensino e treinamento de estudantes e profissionais da saúde, bem
como para avaliação e acompanhamento de pacientes com finalidade
assistencial.
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