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(57) Resumo: RETRATOR ATRAUMÁTICO PARA CIRURGIA LAPAROSCÓPICA, um instrumento concebido para uso em
diferentes tipos de cirurgias laparoscópicas sempre que se fizer necessário o uso de retrator ou afastador para obtenção de
melhor visualização do campo cirúrgico, sendo capaz de garantir campo cirúrgico sem risco de iatrogenia. O presente Modelo de
Utilidade propõe uma ferramenta composta das seguintes partes: borda de liga metálica e parte central deformáveis, além de
alças que permitem fixação na pinça laparoscópica. O instrumento possibilita o afastamento ou retração de órgãos ou vísceras
que prejudiquem a perfeita visualização do local específico do procedimento com menor risco de danos causados por lesões aos
tecidos internos.
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“RETRATOR ATRAUMÁTICO PARA CIRURGIA LAPAROSCÓPICA”
[1]

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

“RETRATOR ATRAUMÁTICO PARA CIRURGIA LAPAROSCÓPICA” que fora
desenvolvida para cirurgias laparoscópicas ou vídeo cirurgias da cavidade
abdominal e pélvica de humanos, utilizado como acessório acoplado às pinças
já existentes com o intuito de garantir melhor campo cirúrgico ou melhor visão
do sítio cirúrgico por retração ou afastamento de órgãos e vísceras. A presente
inovação é dotada de nova disposição construtiva que possibilita o afastamento
ou retração de órgãos ou vísceras que prejudiquem a perfeita visualização do
local específico do procedimento.
[2]

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

cirurgia laparoscópica, que engloba diversas subespecialidades da cirurgia.
Desse modo, a demanda de retratores para promoção de um campo cirúrgico
satisfatório com visualização total já havia sido suprida. Entretanto, mesmo
com avanço das ferramentas laparoscópicas o alto custo, aliado com agressão
aos tecidos e órgãos periféricos à cirurgia, proporcionou a necessidade de um
equipamento que realizasse esta função sem lesão ao órgão e que possuísse
um baixo custo.
[3]

Para o sucesso de uma intervenção cirúrgica por técnica laparoscópica é

extremamente importante uma boa visão do sítio cirúrgico ou do local da
intervenção. Porém, determinados sítios cirúrgicos apresentam difícil acesso e
visualização prejudicada em virtude da presença de órgãos e vísceras que
ocupam a mesma região. Portanto, para se conseguir acessar e visualizar
determinadas áreas que serão tratadas via técnica laparoscópica, faz-se
necessário afastar ou retrair órgãos ou vísceras que prejudiquem a perfeita
visualização do local específico do procedimento cirúrgico.
[4]

Como é do conhecimento dos habilitados nessa técnica, atualmente,

existem inúmeros aparatos destinados à retração e afastamento de órgãos ou
vísceras para cirurgia laparoscópica, porém esses retratores trazem maior risco
de iatrogenia aos procedimentos em virtude da manipulação traumática dos
tecidos, não apresentando as características inovadoras que são pleiteadas
neste pedido. Nesse sentido, o desenvolvimento e/ou aperfeiçoamento do
instrumental aplicado ao procedimento é de considerável importância para a
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área da cirurgia laparoscópica, o que justifica a proposição do referido modelo
de utilidade.
[5]

Com relação ao estado da técnica, os instrumentos disponíveis no

mercado têm, de maneira geral, causado pequenas lesões nos tecidos de
órgãos e/ou vísceras durante o processo de afastamento ou retração. O
formato desses instrumentos acaba não oferecendo proteção contra danos
causados aos tecidos, o que abre a possibilidade para melhoria incremental da
ferramenta, através da patente de modelo de utilidade ora proposta.
[6]

As buscas realizadas nas bases de patentes nacionais não resultaram

em achados que se assemelhem ao instrumento proposto neste pedido.
[7]

Em pesquisas adicionais realizadas em bases de patentes internacionais

identificou-se também o registro US5280782A, que por sua vez descreve um
retrator laparoscópico de baixo custo, que é divergente do presente invento no
comprimento ajustável, nos pontos de articulação e no material de produção.
[8]

Foi ainda identificado o registro US2015223795 relativo a um retrator

laparoscópico de duas pás retratoras para aplicações em procedimentos
laparoscópicos, cuja proposta também difere da apresentada neste relatório
descritivo com relação a composição de peças e conformação, que apresenta
não apresenta pás.
[9]

A busca realizada apontou ainda para o registro US 20150342590 A1

que possui a maior semelhança na capacidade de não trauma com o modelo
proposto neste pedido, uma vez que sua capacidade insuflar proporciona a
qualidade atraumática do retrator, entretanto seu formato e armação são
desiguais em relação ao projeto aqui desenvolvido.
[10]

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

capazes de auxiliar de forma satisfatória no processo de retração de órgãos
e/ou vísceras. Contudo, são observados fatores técnicos que permitem sua
melhoria, no que diz respeito à possibilidade de minimizar ou neutralizar o
trauma causado pelo manuseio dos de órgãos e/ou vísceras durante a cirurgia
laparoscópica.
[11]

Dessa forma, o “RETRATOR ATRAUMÁTICO PARA CIRURGIA

LAPAROSCÓPICA” desenvolvido tem a proposta de garantir um campo
cirúrgico satisfatório através de manipulação segura dos tecidos.
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[12]

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

inventores desenvolveram o “RETRATOR ATRAUMÁTICO PARA CIRURGIA
LAPAROSCÓPICA”, uma nova disposição construtiva que facilita o processo
de manuseio de órgãos e/ou vísceras durante o processo de cirurgia
laparoscópica com menor risco de traumas teciduais.
[13]

A ferramenta apresenta um formato aproximado de disco com diâmetro

variável e deve ser utilizado como acessório acoplado a pinças laparoscópicas
de 5 mm para promover retração de órgãos ou vísceras da cavidade abdominal
durante procedimento de vídeo cirurgia. Ela é composta por uma borda de liga
metálica e parte central deformáveis, além de alças que permitem fixação na
pinça laparoscópica.
[14]

O “RETRATOR ATRAUMÁTICO PARA CIRURGIA LAPAROSCÓPICA”

poderá ser acoplado a diferentes tipos de pinças laparoscópicas, como pinças
de preensão e aspiradores. Desta maneira, ao acoplar a ferramenta a uma
determinada pinça, mantemos a função ou utilidade específica da referida
pinça e adicionamos a função de retração de órgãos ou vísceras, quando
necessário.
[15]

Para melhor compreensão do “RETRATOR ATRAUMÁTICO PARA

CIRURGIA LAPAROSCÓPICA” é feita a seguir uma descrição detalhada do
mesmo, fazendo referência aos desenhos:
Figura 1 – Ilustração em perspectiva superior da ferramenta, em
repouso, e no processo de deformação para inserção na cavidade abdominal.
Figura 2 – Ilustração em perspectiva lateral da ferramenta, em repouso,
demonstrando o encaixe das alças na pinça laparoscópica.
Figura 3 – Ilustração em perspectiva diagonal da ferramenta, em
repouso, destacando características da borda e parte central.
[16]

Conforme se pode observar nos desenhos anexos, o “RETRATOR

ATRAUMÁTICO PARA CIRURGIA LAPAROSCÓPICA” representa uma
disposição construtiva formada por borda (a) fabricada em liga metálica
deformável com característica de memória de forma. As ligas com memória de
forma (Shape Memory Alloys) apresentam como principal característica a
capacidade de retornar ao seu formato original após uma deformação severa.
[17]

É necessário o uso de material com memória de forma para a

construção

do
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LAPAROSCÓPICA”, pois o instrumento deve ser deformado para poder ser
introduzido

na

cavidade

abdominal

insuflada

através

de

um

portal

laparoscópico, como representado pela FIGURA 1. Dentro da cavidade
abdominal,

o

“RETRATOR

ATRAUMÁTICO

PARA

CIRURGIA

LAPAROSCÓPICA” retorna ao seu formato original espontaneamente, graças
à característica de memória de forma da liga metálica da borda (1).
[18]

A parte central do disco (2) também é composta por material deformável.

A parte central ou membrana do “RETRATOR ATRAUMÁTICO PARA
CIRURGIA LAPAROSCÓPICA” é atravessada pelo seu diâmetro por uma fina
haste plástica semirrígida (4), que divide o em duas metades. Em cada metade,
existem duas alças (3) pelas quais se acoplam as pinças laparoscópicas de 5
mm (5). As alças podem ser construídas com material similar ao da membrana
(2) do “RETRATOR ATRAUMÁTICO PARA CIRURGIA LAPAROSCÓPICA”. As
alças (3) podem apresentar conformação diferente, como demonstrado na
FIGURA 1, porém mantendo a mesma função de acoplar pinça laparoscópica
de 5 mm.
[19]

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

patenteabilidade como modelo de utilidade, solicitamos a carta patente para
“RETRATOR ATRAUMÁTICO PARA CIRURGIA LAPAROSCÓPICA”
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REIVINDICAÇÕES
1 – “RETRATOR ATRAUMÁTICO PARA CIRURGIA LAPAROSCÓPICA”,
um instrumento em formato de disco, CARACTERIZADO por possuir borda de
liga metálica e parte central deformáveis, além de alças que permitem fixação
na pinça laparoscópica.
2 - “RETRATOR ATRAUMÁTICO PARA CIRURGIA LAPAROSCÓPICA”,
conforme reivindicação 1, CARACTERIZADO por possuir borda fabricada em
liga metálica deformável com característica de memória de forma, ou seja,
capacidade de retornar ao seu formato original após uma deformação severa.
3 - “RETRATOR ATRAUMÁTICO PARA CIRURGIA LAPAROSCÓPICA”,
conforme reivindicação 1, CARACTERIZADO por parte central também
composta por material deformável e atravessada em seu diâmetro por uma fina
haste plástica semirrígida que a divide em duas metades.
4 - “RETRATOR ATRAUMÁTICO PARA CIRURGIA LAPAROSCÓPICA”,
conforme reivindicação 1, CARACTERIZADO por duas alças, cada uma delas
dispostas em uma das metades do disco pelas quais se acoplam as pinças
laparoscópicas de 5 mm.
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DESENHOS
FIGURA 1

FIGURA 2
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FIGURA 3
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RESUMO
“RETRATOR ATRAUMÁTICO PARA CIRURGIA LAPAROSCÓPICA”, um
instrumento concebido para uso em diferentes tipos de cirurgias laparoscópicas
sempre que se fizer necessário o uso de retrator ou afastador para obtenção de
melhor visualização do campo cirúrgico, sendo capaz de garantir campo
cirúrgico sem risco de iatrogenia. O presente Modelo de Utilidade propõe uma
ferramenta composta das seguintes partes: borda de liga metálica e parte
central deformáveis, além de alças que permitem fixação na pinça
laparoscópica. O instrumento possibilita o afastamento ou retração de órgãos
ou vísceras que prejudiquem a perfeita visualização do local específico do
procedimento com menor risco de danos causados por lesões aos tecidos
internos.
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