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(57) Resumo: SIMULADOR REALÍSTICO SINTÉTICO PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DIAGNÓSTICA E
TERAPÊUTICA HUMANA. Um produto compacto, leve, de fácil montagem, limpeza e transporte, 100% sintético que simula a
anatomia humana de interesse para estudos diagnósticos e terapêuticos realizados por endoscopia digestiva alta, como os de
endoscopia bariátrica diagnóstica e terapêutica primária e secundária, entre outros. Tal simulador é constituído por um corpo
anatômico oco fabricado em fibra de vidro, composto por cabeça e console - pescoço, tórax e abdome em decúbito lateral
esquerdo (DLE) representado até a linha axilar anterior, ligados entre si por ímãs (10) e fixados à uma base de madeira e carpete
com abertura de até 150º no eixo horizontal. No console há uma tampa transparente que permite visualizar em tempo real todo o
procedimento. A cavidade oral é dotada de boqueira plástica que se conecta a um tubo maleável de Elastômero Termoplástico
(TPE) mimetizando a passagem pela orofaringe. Tal tubo se conecta ao esôfago que se interliga ao estômago e duodeno (órgãos
sintéticos humano-símiles forjados em TPE) A sustentação em posição anatômica de DLE se dá através de hastes cilíndricas de
aço inox e de um suporte em ABS conectado removivelmente à parte superior da pequena curvatura gástrica.
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“SIMULADOR

REALÍSTICO

SINTÉTICO

PARA

ENDOSCOPIA

DIGESTIVA ALTA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA HUMANA”

[1]

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

um simulador realístico feito de material totalmente sintético utilizado
para treinamento de profissionais da área médica em procedimentos de
endoscopia digestiva alta diagnóstica e terapêutica humana, desde os
mais básicos até os mais avançados (como os de endoscopia bariátrica).
[2]

A endoscopia é um procedimento médico utilizado para examinar

o interior de órgãos ou cavidades do corpo humano, inserindo um tubo
com uma câmera acoplada a ele associado a um sistema gerador de
imagens. Os médicos que realizam esse procedimento altamente
qualificado precisam aprender um elevado grau de coordenação tátilvisual e necessitam de várias sessões de treinamento teórico e prático
para dominar a técnica.
[3]

Aprender essas habilidades usando pacientes humanos é

arriscado e pode ser evitado se um simulador estiver disponível. O
objetivo de um simulador de endoscopia é treinar profissionais sem uso
de animais e/ou pacientes humanos em ambiente realístico com
visualização gráfica e háptica (tátil). Um simulador desse tipo tem outros
usos além do treinamento: eles ajudam a preencher a lacuna espacial e
temporal entre o paciente e o médico e podem ser úteis no diagnóstico e
tratamento médicos remotos.
[4]

O uso de animais em treinamentos de procedimentos médicos

tem uma série de implicações bioéticas, podendo expor o aprendiz ao
contato com secreções, soluções de conservação ou mesmo com
agentes microscópicos potencialmente causadores de doenças, o que
ocorre também quando se usa cadáveres humanos ou animais.
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Atualmente existem no mercado opções de simuladores totalmente
virtuais que possuem elevado custo, tornando-os acessíveis apenas a
poucos grandes centros.
[5]

O “SIMULADOR REALÍSTICO SINTÉTICO PARA ENDOSCOPIA

DIGESTIVA ALTA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA HUMANA” tem
como finalidade se aproximar o máximo possível de um exame do
mesmo tipo em humanos, com custo menor de produção, manutenção e
comercialização do que modelos virtuais, propiciando a difusão do
treinamento em endoscopia para um maior número de profissionais ao
redor do mundo, evitando assim o uso de animais e/ou de cadáveres
para este fim.
[6]

Fora realizada pesquisa de anterioridades em bancos de patentes

nacionais e internacionais, sendo localizadas patentes como a WO
93/21619, intitulada “Surgical Simulation Model including process for
performing training operations, checking results or the like” cuja proposta
apresenta alto custo de fabricação e manutenção, além da dificuldade de
manuseio quanto à manipulação de partes internas e montagem geral.
[7]

A patente brasileira protocolada sob o código MU 8302305-4 e

intitulada “Boneco para simulação de técnicas endoscópicas do trato
digestivo alto” apresenta um modelo rústico de arcabouço de cabeça e
tronco em posição de decúbito dorsal (pouco usual em endoscopia), que
utiliza órgão ex-vivo animal, segundo o autor – “um estômago genuíno
de porco” preso ao arcabouço por fios de sutura em uma espuma
polimérica de difícil limpeza e alta possibilidade de contaminação para
aqueles que estiverem utilizando ou preparando e/ou acondicionando tal
modelo de simulador, o mesmo possuindo, assim, capacidade de uso
restrita devido às limitações bioéticas supracitadas.
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[8]

Diante do exposto, o “SIMULADOR REALÍSTICO SINTÉTICO

PARA

ENDOSCOPIA

DIGESTIVA

ALTA

DIAGNÓSTICA

E

TERAPÊUTICA HUMANA” apresenta características que o tornam
invento único e que oferece soluções que melhoram desde a ergonomia
de quem está utilizando o produto na prática endoscópica, como a
posição de decúbito lateral esquerdo (mesma utilizada pela maioria das
escolas nacionais e internacionais que praticam e ensinam endoscopia
digestiva alta ao redor do mundo) até a resposta háptica/tátil que se
assemelha ao encontrado no exame de órgãos humanos reais.
[9]

Além

disso,

características

como

coloração,

consistência,

distensibilidade, elasticidade, resistência à tração, respeito à posição
anatômica, dimensões e espessura de cada órgão sintético (esôfago
cervical/médio/distal,

cárdia,

fundo

gástrico,

grande

e

pequena

curvaturas de corpo gástrico, antro gástrico, canal pilórico e primeira à
quarta porções duodenais) foram cuidadosamente elaboradas com base
em exames de imagem e bases de dados anatômicos da literatura
médica, proporcionando uma experiência mais próxima da real possível
para o examinador e seu preceptor, evitando-se assim os inúmeros
inconvenientes técnicos e bioéticos (custos elevados para manter
animais

em

cativeiro

e

com

profissionais

veterinários,

baixa

disponibilidade de peças para reposição durante treinamentos, potencial
de contaminação / transmissão de doenças, sacrifício de animais,
condições de conservação de cadáveres humanos, inutilização de
aparelhos endoscópios para outros fins após terem sido utilizados em
cadáveres ou em animais, etc). Tais características se apresentam como
diferenciais em relação ao estado da técnica, viabilizando, assim, o
referido pedido.
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[10]

Para

melhor

compreensão do “SIMULADOR REALÍSTICO

SINTÉTICO PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DIAGNÓSTICA E
TERAPÊUTICA HUMANA” é feita, a seguir, uma descrição detalhada
das imagens apresentadas neste documento:
Figura 1: Esquema ilustrativo exibindo numerais de 1 a 16
com a descrição dos componentes do modelo;
Figura 2: Visão em perspectiva frontal expandida em
realidade virtual do modelo, em posição de decúbito lateral esquerdo
com peça interna representando esôfago, estômago e duodeno normais,
em posição anatômica.
Figura 3: Visão em perspectiva obliqua expandida em
realidade virtual do modelo, em posição de decúbito lateral esquerdo
com peça interna representando esôfago e duodeno normais, estômago
operado

pela

técnica

de

gastroplastia

redutora

Sleeve

com

representação de bolsa fistulosa crônica ao nível do Ângulo de Hiss, em
posição anatômica.
Figura 4: Visão em perspectiva dorsal expandida em
realidade virtual do modelo, em posição de decúbito lateral esquerdo.
Figura 5: Visão em perspectiva lateral direita expandida em
realidade virtual do modelo, em posição de decúbito lateral esquerdo.
Figura 6: Molde impresso em impressora 3D de peça
interna representando esôfago e duodeno normais, com estômago
operado

pela

técnica

de

gastroplastia

redutora

Sleeve

com

representação de bolsa fistulosa crônica ao nível do Ângulo de Hiss.
Figura 7: Imagem em perspectiva frontal expandida em
realidade virtual da peça interna representando órgãos sintéticos:
esôfago, estômago e duodeno normais, em posição anatômica.
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Figura 8: Imagem em perspectiva frontal em computação
gráfica do suporte de sustentação da peça interna acima descrita.
Figura 9: Imagem da estrutura composta por base, hastes
de fixação e suporte para o estômago.
Figura 10: Imagem em perspectiva frontal em computação
gráfica da estrutura composta por base, hastes de fixação e suporte para
o estômago operado pela técnica de gastroplastia redutora Sleeve com
representação de bolsa fistulosa crônica ao nível do Ângulo de Hiss.
Figura 11: Imagem em perspectiva frontal expandida em
realidade virtual da base, das hastes de sustentação e do suporte da
peça interna representando órgãos sintéticos: esôfago, estômago e
duodeno normais, em posição anatômica.
Figura 12: Foto do modelo sendo testado em ambiente de
simulação de centro de treinamento de referência em endoscopia
digestiva.
Figura 13: Visão em perspectiva obliqua expandida em
realidade virtual do modelo, em posição de decúbito lateral esquerdo
com peça interna representando esôfago, estômago e duodeno normais,
em posição anatômica onde observa-se trava de fixação da ventosa.
Figura 14: Imagem da estrutura composta por base (visão
em perspectiva inferior) e ventosas de fixação.

[11]

A seguir descreveremos com maiores detalhes o “SIMULADOR

REALÍSTICO SINTÉTICO PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA
DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA HUMANA”, fabricado integralmente
com material sintético e reutilizável, com finalidade de treinamento de
endoscopistas em técnicas de diagnóstico e terapêutica básicas a
avançadas do trato digestivo alto humano. O modelo é composto,

Petição 870200159187, de 21/12/2020, pág. 7/26

6/10

conforme explicitado na figura 1, de uma tampa frontal transparente (1)
feita de material de PVC (policloreto de vinila) capaz de oferecer uma
experiência maior de aprendizado ao aluno, proporcionando a
visualização em tempo real de todas os movimentos do aparelho durante
a realização do exame, facilitando a execução correta das manobras
endoscópicas e permitindo acelerar a curva de aprendizado. Tal
“claraboia ampla” não se encontra disponível em outros modelos e
menos ainda em modelos animais ou em treinamento com humanosconstituindo-se em um diferencial deste modelo; de um console (2)
mimetizando o pescoço, tronco e abdome de um humano de porte médio
até a linha axilar anterior esquerda disposto em posição de decúbito
lateral esquerdo(posição padrão ouro para exames endoscópicos- outro
diferencial deste modelo), oco por dentro, fabricado de material de fibra
de vidro – material este, resistente e torneável conforme nossas
necessidades; pinos plásticos (3) para fixação da tampa no referido
console; um suporte (4) para a peça 100% sintética de esôfago,
estômago e duodeno, manufaturado com material acrílico resistente ABS
( acrilonitrila butadieno estireno); a peça sintética propriamente dita (5)
(constituindo relevante diferencial deste modelo em relação aos
encontrados no estado da técnica) de esôfago e suas partes- cervical,
torácica e abdominal, estômago constituído em suas porções – cárdia,
fundo, grande e pequena curvatura de corpo, antro e canal pilórico,
duodeno – primeira até a quarta porções, confeccionado de forma a
simular fielmente as dimensões, comprimento e espessuras encontradas
na anatomia humana, com base em exames de imagem e dados
anatômicos da literatura médica, utilizando material denominado TPEelastômero termoplástico, material este dotado de qualidades especiais
que o tornam ideal para treinamento simulado em endoscopia digestiva
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alta, pois é capaz de mimetizar a consistência dos órgãos digestivos
superiores humanos, a tonalidade da mucosa, a elasticidade e
tenacidade das paredes dos órgãos, respeitando as diferenças de
diâmetro interno e espessura de cada porção a ser estudada. O TPE do
qual o modelo é forjado propicia ótima distensibilidade, sendo capaz de
acumular até 4 litros de ar ou líquidos na câmara gástrica por exemplo, o
que é de grande importância durante os treinamentos, visto que ocorre
insuflação e aspiração intermitente de ar e líquidos durante todo e
qualquer exame endoscópico. O Elastômero Termoplástico empregado é
capaz, por exemplo, de ser penetrado por uma agulha e por um fio de
sutura, sem que essa transfixação deforme a estrutura do órgão após a
saída do fio, aumentando as possibilidades de exercícios com uma
mesma peça, sendo esta reutilizável e tornando-se ecológica e
economicamente sustentável. Graduando a espessura do TPE utilizado
no molde interno é possível treinamento em diversas técnicas
terapêuticas endoscópicas como: realização de biópsias de lesões,
polipectomias, retirada de corpos estranhos, grampeamentos de
divertículos como tratamento primário na Diverticulotomia Esofágica de
Zenker endoscópica, dissecções de submucosa- ESD(Endoscopic
Submucosal Dissection), colocação e retirada de próteses autoexpansíveis aramadas como no tratamento do twist/torção do pouch da
gastroplastia redutora Sleeve, dilatações de estenoses cáusticas ou póscirúrgicas, tratamento primário da obesidade com técnicas como balões
intragástricos,

POSE

(Primary Obesity Surgery,Endolumenal),

Apollo

Overstitch/Endossutura gástrica (Endoscopic Sleeve Gastroplasty),
BARICLIPE, tratamento de complicações agudas e crônicas como
reganho de peso e fístulas cirúrgicas com simulação de técnicas como
coagulação com plasma de argônio, endo-vacuoterapia (E-vac),
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colocação de cateter pigtail, septotomia no tratamento das fístulas de
cirurgias bariátricas etc.
[12]

Observa-se, ainda na figura 1, a cabeça(6) feita de fibra de vidro

com formato que imita a cabeça humana, apresentando extremidade
aplanada (assim como ocorre no torso) o que facilita a manipulação,
apoio em superfícies e o transporte do Simulador, com interior oco,
sendo esta cabeça dotada de uma cavidade oral que imita a humana e
uma boqueira(11) de ABS com aletas de fixação que facilitam a
introdução de aparelhos de endoscopia isolados ou acoplados a devices
mais

calibrosos

como

aparelhos

de

POSE,

endossutura

(Overtube+endoscópio de duplo canal com overstitch) ou balão
intragástrico por exemplo. No interior da cabeça que se encontra em
eixo perpendicular ao tronco, encontramos um suporte (14) que conecta
removivelmente a abertura passante da boqueira através de um tubo
flexível (7) de TPE até o esôfago da peça principal. Este tubo passa por
dentro da cabeça e segue em direção ao pescoço simulando a
passagem pela orofaringe. O Console(2) e a cabeça(6) são fixados entre
si através de ímãs (10) tornando facilitado ao usuário do modelo o
acesso ao interior do mesmo, permitindo manusear os órgãos sintéticos
durante o momento do exame, checando por exemplo a localização de
uma prótese implantada ou o grau de penetração de um ponto de sutura
na parede do estômago de TPE (full thickness). O Console(2) é
articulável no eixo horizontal até aproximadamente 150 graus por se
encontrar conectado através de parafusos (12) e dobradiças (13)
metálicas à extremidade distal de uma base(9) de madeira e carpete a
qual assume contornos da projeção de uma cabeça, pescoço, tronco e
abdome humanos na posição padrão ouro para o exame de endoscopia
(decúbito lateral esquerdo). Na região central da base (9) de madeira e
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carpete, podem ser observadas duas hastes de fixação que são
conectadas ao suporte(4) do estômago, sendo essas estruturas
cilíndricas

de

aço

inox

de

comprimentos

diferentes

que

dão

sustentabilidade ao conjunto e conferem estabilidade ao mesmo durante
todo o exame, atuando na manutenção da posição anatômica dos
órgãos a serem estudados. O modelo conta ainda com duas ventosas de
fixação circulares (15) na porção inferior de sua base, feitas de borracha
vulcanizada de alta aderência medindo cerca de 10cm de diâmetro cada.
Tais ventosas são acopladas e fixadas a um sistema de travas de ABS e
aço inox (16) capazes de gerar um sistema de vácuo de alta pressão
que mantem o simulador fixo à quaisquer superfícies planas permitindo a
realização das mais diversas manobras endoscópicas altas sem
prejuízos em suas performances e/ou tempo de execução.
[13]

Dentre

“SIMULADOR

as

vantagens

REALÍSTICO

já

apresentadas

SINTÉTICO

para

PARA

o

uso

do

ENDOSCOPIA

DIGESTIVA ALTA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA HUMANA”, vale
ressaltar que após a sua utilização, a limpeza pode ser feita de forma
prática e rápida, tendo em vista que suas peças são desmontáveis e que
as cavidades tóraco-abdominal e céfalo-cervical são de fácil acesso. O
TPE de que são feitos os órgãos sintéticos é resistente à água e a
solventes à base de água, além de poder ser submetido à
grampeamentos e suturas endoscópicas, bem como ao uso de energia
monopolar, bipolar e ultrassônica. Caso haja necessidade, a peça
constituída por suporte de ABS com órgãos sintéticos de TPE poderá ser
substituída quantas vezes isso for exigido, tendo em vista o relativo
baixo custo das mesmas, proporcionando maior tempo e diversidade de
tipos de exercícios de treinamento para do aluno e seu orientador.
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[14]

Desta forma é objeto do presente pedido de patente de invenção

um “SIMULADOR REALÍSTICO SINTÉTICO PARA ENDOSCOPIA
DIGESTIVA ALTA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA HUMANA”, de
pequeno

porte,

peso

leve

(menor

que

5kg),

dimensionado

proporcionalmente à cabeça, pescoço e região tóraco-abdominal
humanos, de fácil transporte, montagem e desmontagem e com relativo
baixo custo de fabricação e manutenção.
[15]

Tais características são de grande relevância à medida que o

panorama econômico de muitos países é de escassez de recursos,
incluindo nisto o setor de saúde. A incorporação de novas tecnologias e
alternativas com custos menores, mas preservando a qualidade, é
fundamental para a implementação de uma assistência custo-efetiva
favorável e, principalmente, de uma medicina adequada aos pacientes.
[16]

Destaque-se a versatilidade deste modelo, tornando-o capaz de

simular inúmeros cenários patológicos relevantes em endoscopia
diagnóstica e terapêutica com diferentes níveis de complexidade,
notadamente os relacionados à terapêutica endoscópica bariátrica
primária e secundária como acima descrito, terapêutica oncológica, entre
outros.
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REIVINDICAÇÕES
1- “SIMULADOR REALÍSTICO SINTÉTICO PARA ENDOSCOPIA
DIGESTIVA ALTA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA HUMANA”,
um simulador realístico feito de material totalmente sintético
utilizado para treinamento de profissionais da área médica em
procedimentos de endoscopia digestiva alta diagnóstica e
terapêutica humana, CARACTERIZADO POR tampa frontal
transparente, um console mimetizando o pescoço, tronco e
abdome de um humano de porte médio até a linha axilar anterior
esquerda, disposto em posição de decúbito lateral esquerdo,
sendo este oco por dentro e abrigando em seu interior um suporte
para peça 100% sintética de esôfago, estômago e duodeno,
manufaturado com material acrílico resistente ABS e peça
sintética propriamente dita de esôfago e suas partes (cervical,
torácica e abdominal, estômago constituído em suas porções)
cárdia, fundo, grande e pequena curvatura de corpo, antro e canal
pilórico, duodeno, sendo a primeira até a quarta porção, além do
modelo de gastroplastia redutora sleeve com fístula no ângulo de
Hiss,

utilizando

material

denominado

TPE

(Elastômero

Termoplástico), capaz de mimetizar a consistência dos órgãos
digestivos superiores humanos, incluindo a tonalidade da mucosa,
incluindo a elasticidade e tenacidade das paredes dos órgãos,
respeitando as diferenças de diâmetro interno e espessura de
cada porção a ser estudada.
2- “SIMULADOR REALÍSTICO SINTÉTICO PARA ENDOSCOPIA
DIGESTIVA ALTA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA HUMANA”,
conforme reivindicação 1, CARACTERIZADO POR porção da
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cabeça feita de fibra de vidro com formato que imita a cabeça
humana, apresentando extremidade aplanada (assim como
ocorre no torso do console), com interior oco, sendo esta cabeça
dotada de uma cavidade oral que imita a humana e uma boqueira
de ABS com aletas de fixação e em seu há um eixo perpendicular
ao tronco, apresentando um suporte que conecta removivelmente
a abertura passante da boqueira através de um tubo flexível de
TPE até o esôfago da peça principal, passando por dentro da
cabeça e seguindo em direção ao pescoço, simulando a
passagem pela orofaringe.
3- “SIMULADOR REALÍSTICO SINTÉTICO PARA ENDOSCOPIA
DIGESTIVA ALTA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA HUMANA”,
conforme reivindicação 1, CARACTERIZADO POR porção do
console fixado à cabeça por meio de ímãs dando acesso ao
interior do modelo, sendo este console, portanto, articulável no
eixo horizontal até aproximadamente 150 graus por se encontrar
conectado através de parafusos e dobradiças metálicas à
extremidade distal de uma base de madeira e carpete que
assume contornos da projeção de uma cabeça, pescoço, tronco e
abdome humanos na posição padrão para o exame de
endoscopia (decúbito lateral esquerdo).
4- “SIMULADOR REALÍSTICO SINTÉTICO PARA ENDOSCOPIA
DIGESTIVA ALTA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA HUMANA”,
conforme reivindicação 1, CARACTERIZADO POR região central
da base de madeira e carpete, na qual podem ser observadas
duas hastes de fixação que são conectadas ao suporte do
estômago, sendo essas estruturas cilíndricas de aço inox de
comprimentos diferentes que dão sustentabilidade ao conjunto e
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conferem estabilidade ao mesmo durante todo o exame, atuando
na manutenção da posição anatômica dos órgãos estudados.
5- “SIMULADOR REALÍSTICO SINTÉTICO PARA ENDOSCOPIA
DIGESTIVA ALTA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA HUMANA”,
conforme reivindicação 1, CARACTERIZADO POR dispor de um
potente sistema de ventosas e presilhas de fixação capazes de
tornar o console completamente aderente à superfícies planas
durante a realização de exames diagnósticos e procedimentos
terapêuticos simulados.

Reivindica-se, pois, a proteção de todas as caraterísticas
deste modelo conforme acima descritas.
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FIGURA 1
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RESUMO
“SIMULADOR

REALÍSTICO

SINTÉTICO

PARA

ENDOSCOPIA

DIGESTIVA ALTA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA HUMANA”, um
produto compacto, leve, de fácil montagem, limpeza e transporte, 100%
sintético que simula a anatomia humana de interesse para estudos
diagnósticos e terapêuticos realizados por endoscopia digestiva alta,
como os de endoscopia bariátrica diagnóstica e terapêutica primária e
secundária, entre outros. Tal simulador é constituído por um corpo
anatômico oco fabricado em fibra de vidro, composto por cabeça e
console - pescoço, tórax e abdome em decúbito lateral esquerdo (DLE)
representado até a linha axilar anterior, ligados entre si por ímãs (10) e
fixados à uma base de madeira e carpete com abertura de até 150º no
eixo horizontal. No console há uma tampa transparente que permite
visualizar em tempo real todo o procedimento. A cavidade oral é dotada
de boqueira plástica que se conecta a um tubo maleável de Elastômero
Termoplástico (TPE) mimetizando a passagem pela orofaringe. Tal tubo
se conecta ao esôfago que se interliga ao estômago e duodeno (órgãos
sintéticos humano-símiles forjados em TPE) A sustentação em posição
anatômica de DLE se dá através de hastes cilíndricas de aço inox e de
um suporte em ABS conectado removivelmente à parte superior da
pequena curvatura gástrica.
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