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fabricado com material Polyamide 66, Polietileno ou Polipropileno, com 5 cores diferentes, com o objetivo de permitir o
reconhecimento da medicação, inclusive com inscrição em Braile para deficientes visuais. Além disso, o material é autoclavável e
pode ser desinfetado com segurança para o usuário.
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SUPORTE PARA FRASCO DE COLÍRIO OFTALMOLÓGICO COM
TAMPA FACILITADORA
[1]

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

um novo SUPORTE PARA FRASCO DE COLÍRIO OFTALMOLÓGICO
COM TAMPA FACILITADORA, que foi desenvolvido para melhorar a
utilização

crônica

de

colírios,

por

pessoas

com dificuldade

de

coordenação motora.
[2]

A presente inovação é dotada de nova disposição construtiva que

permite que pessoas com dificuldade de coordenação motora consigam
manusear (tampar e destampar) o colírio acoplado a esse suporte.
[3]

O campo de aplicação deste pedido de patente é o de dispositivos

oftalmológicos para aplicação de colírio, com adaptações necessárias
para uso por indivíduos com coordenação motora afetada.
[4]

Como é do conhecimento de pacientes e profissionais dessa área,

existem vários tipos de suporte para adaptação de colírio no mercado (Ex:
Eye Drop Allergan®), porém, nenhuma deles, sem exceção, apresenta as
características inovadoras que se pleiteia neste pedido, conforme será
apresentado adiante.
[5]

A eficácia da terapia ocular tópica depende da adesão do paciente,

do cumprimento do cronograma prescrito e o uso da técnica adequada no
momento da instilação. A adesão é o ponto principal e depende de um
comportamento complexo e multifatorial. Devido ao aumento da
prevalência

de

doenças

oculares

pelo

crescimento

populacional,

envelhecimento, aumento do número de cirurgias como catarata, olho
seco, glaucoma, uveíte e doenças infecciosas degeneração macular
relacionada à idade (DMRI) e sequelas oftálmicas de diabetes, há uma
demanda crescente na utilização da farmacoterapia ocular (GARNER,
W.H., GARNER, M.H. Protein Disulfide Levels and Lens Elasticity
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Modulation: Applications for Presbyopia. Invest Ophthalmol Vis Sci.
2016;57, 2851-2863).
[6]

A apresentação na forma de colírio é a forma mais difundida na

prática oftalmológica, devido à facilidade de fabricação em grande escala,
alta aceitabilidade do paciente, eficácia do medicamento, estabilidade e
relação custo-benefício favorável (PATEL, S. C.; SPAETH, G. L.
Compliance in patients prescribed eyedrops for glaucoma. Ophthalmic.
Surg.

2015,

Thorofare,

v.26,

n.3,

p.233-236).

No

entanto,

a

biodisponibilidade ocular é muito baixa com administração tópica e menos
de 5% da dose aplicada topicamente atinge os tecidos oculares no
segmento posterior (GAUDANA, R., ANANTHULA, H.K., PARENKY, A.,
MITRA, A.K. Ocular drug delivery. AAPS J. 2010;12, 348-360).
[7]

A instilação tópica no fórnix inferior é a forma mais amplamente

recomendada de administração. No entanto, a maior parte da dose é
perdida devido ao ato de piscar e apenas 20% da solução é aproveitada.
Com esse procedimento, as principais dificuldades descritas pelos
pacientes para aderir ao tratamento oftalmológico com uso de colírio são:
manter os olhos abertos, manusear colírio e tampa, controlar o tremor,
fixar o colírio à frente do olho, estender o pescoço, evitar gotas fora do
olho, evitar a contaminação da ponta do frasco e gerar força suficiente
para expulsar a gota. Essas dificuldades geralmente implicam a
necessidade de ajuda adicional para instilar o medicamento.
[8]

Sabe-se que o suporte para colirio é utilizado para aplicação de

medicamentos, entretanto, devido às dificuldades do paciente, menos de
5% da dose aplicada topicamente atinge os tecidos oculares no segmento
posterior, conforme já mencionado anteriormente, há uma perda desse
medicamento.
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[9]

Alguns

dispositivos

existentes

no

mercado

já

têm

suas

características técnicas em domínio público, inclusive uma patente
concedida pelo INPI.
[10]

De acordo com a pesquisa realizada em bases de patentes

nacionais e internacionais, foi possível constatar a existência de alguns
dispositivos no mercado para auxílio na instilação de gotas nos olhos.
Esses dispositivos auxiliam pacientes com glaucoma, uma vez que, como
o paciente consegue instilar seus colírios adequadamente, os colírios vão
para o bolso da pálpebra e não para os olhos, e a ponta do conta-gotas
não tocam nos olhos.
[11]

Alguns dos dispositivos localizados auxiliam os pacientes a

administrar colírios, mantendo o olho aberto e direcionando os colírios,
permitindo uma colocação mais precisa dos colírios e facilitando a
administração dos colírios para controlar a dosagem. Geralmente, todos
os dispositivos de aplicação de colírio foram desenvolvidos para tornar a
autoadministração o mais simples possível e ajudar a melhorar a
conformidade do paciente e reduzir a dependência de outras pessoas
para ajudar nessa tarefa.
[12]

Dentre os principais dispositivos localizados, destaca-se a patente

PI 0203759-9 A2 que permite adaptação e encaixe à rosca do bico de
diferentes frascos de colírio, sendo a dita abertura, posicionada e
angulada de modo a permitir a orientação correta da gota para o olho,
mantendo distância pré-fixada do bico do colírio com a borda inferior do
dispositivo e, respectivamente, do olho, porém sem as características
inovadoras apresentadas por este pedido, tais como a tampa fixada ao
suporte em “U”, com abertura facilitadora. Não obstante a referida patente
PI 0203759-9 A2 encontra-se arquivada de acordo com a consulta
realizada no INPI.
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[13]

Foi encontrado também o processo US 0174248 A1 intitulado

“DISPENSER CAP FOR EYE-DROP CONTAINER”, o qual possui suporte
e invólucro de tampa, bem como um membro de engate de pálpebra, mas
não apresenta adaptações necessárias para uso por indivíduos com
deficiências de coordenação motora. O elemento de encaixe da pálpebra
é adaptado para entrar em contato com uma pálpebra do usuário e
mantê-la em posição aberta. O invólucro da tampa é dobrado para fora do
membro de engate da pálpebra, para expor o bocal de distribuição e é
dobrado para engatar com o membro de engate da pálpebra, criando uma
cavidade que engloba o bocal de distribuição.
[14]

Um dispositivo dispensador de gotas oculares está registrado sob a

patente US 6508793 B1 atuando em conjunto com recipiente dispensador
de colírio, tendo um gargalo rosqueado com tampa. O gargalo permite o
encaixe com o recipiente articulado de maneira que possibilite a
sobreposição da ferramenta sobre a região ocular.
[15]

A patente US 4111200 que possui um dispositivo para aplicação de

colírio, projetado para facilitar a distribuição de um número exato de gotas
no centro de um olho, com formato de cone se ajusta a região ocular.
[16]

Outras patentes localizadas foram a de registro US 6033389 que

possui um dispositivo de distribuição de medicamentos para os olhos que
é composto por um recipiente com uma câmara para armazenar ar. O
recipiente possui uma saída para passar o ar do recipiente. A estrutura
conectada ao recipiente é colocada sobre o olho e possui uma base e
uma porção de borda contínua terminal.
[17]

E a patente US 0153399 A1, que possui uma ferramenta que

permite agregação de um suporte em dispositivo de solução oftálmica, por
meio do encaixe de rosca, com objetivo de disponibilizar um melhor
gotejamento.
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[18]

Como se pode verificar, a existência de suportes para aplicação de

colírios é conhecida, nenhum até agora superou todas as conformidades
comuns de obstáculos dos pacientes: rosquear e abrir a tampa do colírio
acoplado ao dispositivo; apertar o frasco para administrar a gota;
administrar com precisão a dose correta e compreender a complexidade
do design. Além disso, muitos dos dispositivos não apresentam
compatibilidade com todas as marcas de medicamentos.
[19]

Portanto, diante dessas dificuldades encontradas, os inventores

desenvolveram

o

“SUPORTE

PARA

FRASCO

DE

COLÍRIO

OFTALMOLÓGICO COM TAMPA FACILITADORA”, um dispositivo que
permite a aplicação de colírios e possui as seguintes vantagens: a)
apresenta uma adaptação do suporte em “U” com adaptação anatômica à
face, sendo uma das pontas mais curta e a outra mais longa, para
instilação eficaz de colírios, b) possui tampa que é presa à ponta longa do
colirio por fio de nylon, acoplada e de fácil manuseio para pacientes com
dificuldades de coordenação motora, c) apresenta tampa sem rosca,
destravada com leve pressão que protege conteúdo do frasco, d) possui
trava na tampa para impedimento de manipulação por crianças, e) possui
o material autoclavável e pode ser desinfetado com segurança para o
paciente,
[20]

O material utilizado para esse suporte é Polyamide 66, Polietileno

ou Polipropileno, com 5 cores diferentes retiradas da Pantone Matching
System para o conjunto HelpDrop (branco, preto, verde, vermelho e
amarelo) com o objetivo de permitir o reconhecimento da medicação. Na
ponta mais longa o suporte possui uma identificação das cores em
sistema de escrita tátil (Braille).
[21]

Considerando os dispositivos auxiliares para colírio, existentes no

mercado, nenhum até agora superou todas as conformidades comuns de
obstáculos dos pacientes, rosquear e abrir a tampa do colírio acoplado ao
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dispositivo, apertar o frasco para administrar a gota, administrar com
precisão a dose correta e complexidade do design. Além disso, muitos
dos dispositivos não apresentam compatibilidade com todas as marcas de
medicamentos.
[22]

Para melhor compreensão do “SUPORTE PARA FRASCO DE

COLÍRIO OFTALMOLÓGICO COM TAMPA FACILITADORA”, é feito uma
seguinte descrição detalhada do dispositivo, fazendo-se referência aos
desenhos anexos, em que a:

Figura 1 - É a vista superior da tampa do colírio, em que é possível
observar seu formato em “U” e suas respectivas dimensões;
Figura 2 - É a vista anterior da tampa do colírio;
Figura 3 - É a vista lateral da tampa do colírio;
Figura 4 - É a vista superior do suporte aplicador do colírio com
suas respectivas dimensões;
Figura 5 - É uma vista lateral do suporte aplicador do colírio;
Figura 6 - É uma vista anterior do suporte aplicador do colírio.

[23]
PARA

Conforme pode ser observado nos desenhos anexos, o “SUPORTE
FRASCO

DE

COLÍRIO

OFTALMOLÓGICO

COM

TAMPA

FACILITADORA” é composto pela tampa do colírio, a qual se encaixa em
diversos medicamentos, e o suporte aplicador, que permite a instilação do
fármaco.
[24]

A tampa (Figuras 1, 2 e 3), a qual não necessita de rosca e possui

uma trava de impedimento para crianças, é presa à ponta longa do colírio
por um fio de nylon.
[25]

O suporte aplicador (Figuras 4, 5 e 6) é um dispositivo composto

por um suporte em “U” com adaptação anatômica à face, sendo uma das
pontas mais curta e a outra mais longa, para melhor adaptação. O
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material utilizado para esse suporte pode ser Polyamide 66, Polietileno ou
Polipropileno.
[26]

O material está previsto em 5 cores diferentes retiradas da Pantone

Matching System para o conjunto HelpDrop (branco, preto, verde,
vermelho e amarelo) com o objetivo de permitir o reconhecimento de
diferentes medicações.
[27]

Na ponta mais longa o suporte possui uma identificação das cores

em sistema de escrita tátil (Braille), o que torna o dispositivo acessível
também para deficientes visuais.
[28]

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

patenteabilidade como modelo de utilidade, solicitamos a carta patente
para o “SUPORTE PARA FRASCO DE COLÍRIO OFTALMOLÓGICO
COM TAMPA FACILITADORA”.
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REIVINDICAÇÕES

1. “SUPORTE PARA FRASCO DE COLÍRIO OFTALMOLÓGICO
COM TAMPA FACILITADORA”, um dispositivo CARACTERIZADO
POR uma tampa facilitadora (Figuras 1, 2 e 3), compatível com
todos os frascos de colírio e com trava de impedimento para
crianças, e um suporte aplicador (Figuras 4, 5 e 6) em formato de
“U” e pontas de comprimentos distintos para melhor adaptação à
face.
2. “SUPORTE PARA FRASCO DE COLÍRIO OFTALMOLÓGICO
COM

TAMPA

FACILITADORA”,

conforme

Reivindicação

1,

CARACTERIZADO POR possuir um suporte aplicador fabricado
em

Polyamide

66,

Polietileno

ou

Polipropileno,

material

autoclavável e capaz de ser desinfetado com segurança para o
usuário.
3. “SUPORTE PARA FRASCO DE COLÍRIO OFTALMOLÓGICO
COM

TAMPA

FACILITADORA”,

conforme

Reivindicação

1,

CARACTERIZADO POR possuir tampa facilitadora cujo encaixe
não necessita de rosca, apenas uma pressão mínima, o que facilita
o manuseio do dispositivo por pessoas com dificuldades de
coordenação motora.
4. “SUPORTE PARA FRASCO DE COLÍRIO OFTALMOLÓGICO
COM

TAMPA

FACILITADORA”,

conforme

Reivindicação

1,

CARACTERIZADO POR possuir em 5 cores diferentes com
retiradas da Pantone Matching System para o conjunto HelpDrop
(branco, preto, verde, vermelho e amarelo), com a identificação da
cor, em Braille, na ponta longa do suporte.
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FIGURA 1

FIGURA 2
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FIGURA 3

FIGURA 4
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FIGURA 5

FIGURA 6
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RESUMO
“SUPORTE PARA FRASCO DE COLÍRIO OFTALMOLÓGICO COM
TAMPA FACILITADORA”, um suporte para aplicação de colírios
oftalmológicos com adaptações para indivíduos com deficiências em
coordenação motora. Consiste em um dispositivo composto por um
suporte em “U” com adaptação anatômica à face, sendo uma das pontas
mais curta e a outra mais longa, para melhor adaptação.
A inovação possui uma tampa facilitadora, que é presa à ponta longa do
colírio por fio de nylon e não necessita de rosca, apenas uma força
mínima exercida para sua extração, para permanecer firme e proteger o
conteúdo do frasco. Esse aparelho apresenta compatibilidade com todas
as marcas de medicamentos, bem como permite que indivíduos com
dificuldades de coordenação motora possam manusear o suporte e
aplicar o colírio de forma eficaz.
O presente dispositivo é fabricado com material Polyamide 66, Polietileno
ou Polipropileno, com 5 cores diferentes, com o objetivo de permitir o
reconhecimento da medicação, inclusive com inscrição em Braile para
deficientes visuais. Além disso, o material é autoclavável e pode ser
desinfetado com segurança para o usuário.

Petição 870200103117, de 17/08/2020, pág. 19/19

