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(57) Resumo: SIMULADOR DE CAVIDADE TORÁCICA PARA O ENSINO DE HABILIDADES PRÁTICAS EM CIRURGIA
TORÁCICA MINIMAMENTE INVASIVA. Um simulador de cavidade torácica que pode ser utilizado para treinamento em
simulação realística em cirurgia torácica por vídeo. Trata-se de um dispositivo portátil e consta de um console de fibra de vidro
com uma toracotomia auxiliar e 2 portais toracoscópicos, um monitor de vídeo com suporte pneumático, uma câmera com haste
inox, e uma base de madeira com gaveta e recoberta. Nesse dispositivo pode ser acoplado ótica e câmera de videocirurgia
convencional. Pode ser utilizado pulmão de TPE para treinamentos em VATS, assim como pode ser utilizado bloco de peça de
animal.
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“SIMULADOR DE CAVIDADE TORÁCICA PARA O ENSINO DE
HABILIDADES PRÁTICAS EM CIRURGIA TORÁCICA MINIMAMENTE
INVASIVA”
[001] O presente relatório descritivo de modelo de utilidade refere-se a um
“SIMULADOR DE CAVIDADE TORÁCICA PARA O ENSINO DE
HABILIDADES PRÁTICAS EM CIRURGIA TORÁCICA MINIMAMENTE
INVASIVA” que fora desenvolvido para realizar ensino de habilidades
práticas através de simulação realística em videocirurgia torácica. A
presente inovação é dotada de um console simulando o hemitórax
esquerdo, monitor de vídeo e sistema de câmera.
[002] O campo de aplicação desse pedido de patente é o de simuladores
em saúde, seja para o ensino de habilidades com câmera, sutura
endoscópica, treinamento em bloco de pulmão de animais ou sintéticos.
[003] A cirurgia videoassitida, também conhecido como VATS (VideoAssisted Thoracic Surgery) no tórax tem sido utilizada devido as suas
vantagens, tais como: menor trauma, menos dor e menor tempo de
recuperação. As cirurgias maiores, como lobectomias, são realizadas por
essa técnica, porém ainda em menos de 40% das cirurgias. Isso se deve
as dificuldades no treinamento de habilidades em videocirurgia torácica e
a falta de simuladores específicos para cirurgia torácica.
[004] Não identificamos, em pesquisa de bases de patentes, nenhuma
patente para simuladores de cavidade torácica para ensino de habilidades
práticas em cirurgia torácica minimamente invasiva no Brasil.
[005] Por meio de buscas em bases de patentes internacionais foi
possível identificar a patente chinesa CN 208569973 U que apresenta um
instrumento de MODELO DE CAVIDADE TORÁCICA, que compreende o
tórax com músculo do diafragma, lobo pulmonar e coração com uma
cobertura superior desmontável, câmera de alta resolução para
acompanhamento do desempenho do aluno mas não para visualização
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durante

o

procedimento,

sendo

necessário

um

sistema

de

videotoracoscopia externo, o que torna seu uso condicionado a
disponibilidade desses equipamentos de videocirurgia. Além do mais, não
foi descrito a possibilidade de uso de blocos de animais nesse modelo.
[006] Adicionalmente, foi identificada a patente americana US 010283016
B2 que retrata um dispositivo de SIMULADOR DE CAVIDADE TORÁCICA
que compreende um tórax com as cavidade torácicas esquerda e direita,
esterno, coluna vertebral e órgãos internos, além de caixa torácica
composta de costelas com cobertura (pele) removível, simulando um
ambiente de caixa torácica real, porém não dispõe de sistema de vídeo
integrado, sendo necessário um sistema de videotoracoscopia externo, o
que torna seu uso condicionado a disponibilidade desses equipamentos
de vídeocirurgia.
[007] Como pode-se verificar com base no estado da técnica, existe a
necessidade de desenvolvimento de simuladores específicos para o
ensino de cirurgia torácica minimamente invasiva.
[008] Portanto, diante da oportunidade de solução deste problema, os
inventores desenvolveram um “SIMULADOR DE CAVIDADE TORÁCICA
PARA O ENSINO DE HABILIDADES PRÁTICAS EM CIRURGIA
TORÁCICA MINIMAMENTE INVASIVA”, dispositivo que pode ser usado
no treinamento de residentes e cirurgiões torácicos em técnicas de
procedimentos por VATS, tendo como vantagens: a) portabilidade,
podendo ser levado facilmente para laboratórios de treinamento, eventos
médicos e até sala de cirurgia; b) design, reproduzindo um hemitórax em
disposição semelhante ao de cirurgias reais: c) Triangulação e
posicionamento dos portais semelhantes aos utilizados em cirurgia por
VATS; d) O simulador conta com sistema de câmera fixa, porém permite
acoplar um sistema de câmera móvel que pode ser conectado a óticas de
30 e zero graus, o que pode ser útil tanto para o treinamento de
residentes com uso de óticas, assim como para simular a visão obtida
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com essas óticas em cirurgia por VATS: e) O presente simulador é de
baixo custo principalmente quando comparado com simuladores de
realidade virtual existente no mercado, que custam em torno de 30 vezes
mais.
[009] Vale ressaltar que o presente simulador pode ser utilizado para o
treinamento de VATS em diversas técnicas, tais como 3 portais, 2 portais
e uniportal. Pode também utilizar peças de material sintético, mas também
permite a utilização de blocos de peças de animais.
[010] Com intuito de facilitar a compreensão do “SIMULADOR DE
CAVIDADE TORÁCICA PARA O ENSINO DE HABILIDADES PRÁTICAS
EM CIRURGIA TORÁCICA MINIMAMENTE INVASIVA”, é feita a seguir
uma descrição detalhada das imagens apresentadas neste pedido:
Figura 1: Visão geral do dispositivo, contendo sua apresentação ao
usuário final na qual se podem verificar as estruturas básicas pelas quais
é composto: (a) console simulando o hemitórax esquerdo, (b) monitor de
vídeo e (c) sistema de câmera.
Figura 2: Visão detalhada do dispositivo, apresentando informações
e especificidades de cada parte a seguir:
•

Parte 1. Monitor de vídeo;

•

Parte 2. Gaveta para armazenamento de matérias a serem
utilizados;

•

Parte 3. Móvel de apoio;

•

Parte 4. Suporte pneumático para apoiar e erguer o monitor;

•

Parte 5. Sistema elétrico;

•

Parte 6. Dobradiça;

•

Parte 7. Acesso de manutenção e para colocação das peças a
serem utilizadas no treinamento;

•

Parte 8. Console reproduzindo o hemitórax esquerdo;
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•

Parte 9. Trocater de 10 ou 12mm para introdução, na cavidade
do console, de pinças e/ou grampeadores;

•

Parte 10. Portais toracoscópicos para adaptar os trocartes;

•

Parte 11. Toracotomia auxiliar para introdução de instrumentos
cirúrgicos, dispositivos de energia bipolar ou ultrassônica, além
de grampeadores;

•

Parte 12. Retrator de incisão extra pequeno para uso na
toracotomia auxiliar;

•

Parte 13. Haste para dar suporte da câmera;

•

Parte 14. Câmera

•

Parte 15. Pulmão sintético de elastômero termoplástico (TPE)
para utilização em treinamentos em VATS.

[011] Por fim, certos de que o presente pedido atende aos requisitos de
patenteabilidade como modelo de utilidade, solicitamos a carta patente
para a “SIMULADOR DE CAVIDADE TORÁCICA PARA O ENSINO DE
HABILIDADES PRÁTICAS EM CIRURGIA TORÁCICA MINIMAMENTE
INVASIVA”
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REIVINDICAÇÕES
1- “SIMULADOR DE CAVIDADE TORÁCICA PARA O ENSINO DE
HABILIDADES
MINIMAMENTE

PRÁTICAS

EM

INVASIVA”,

CIRURGIA
um

aparelho

TORÁCICA
portátil

CARACTERIZADO POR possuir uma versão estrutural com um
console em fibra de vidro (Figura 2 - 8) com uma toracotomia
auxiliar (Figura 2 - 11) e dois portais toracoscópicos (Figura 2 - 10),
um móvel com gaveta (Figura 2 - 2), um acesso para manutenção
e colocação de peças para treinamento (Figura 2 - 7), um monitor
de vídeo (Figura 2 - 1) apoiado e erguido por suporte pneumático
(Figura 2 - 4), câmera (Figura 2 - 14) e haste inox (Figura 2 - 13),
retrator de incisão (Figura 2 - 12).
2- “SIMULADOR DE CAVIDADE TORÁCICA PARA O ENSINO DE
HABILIDADES
MINIMAMENTE

PRÁTICAS
INVASIVA”,

EM

CIRURGIA

conforme

TORÁCICA

reinvindicação

1,

CARACTERIZADO POR possuir sistema de câmera próprio
podendo ser adaptado ainda sistema de imagem de aparelhos de
videocirurgia convencional, com óticas de 5 e 10mm e com zero ou
30 graus.
3- “SIMULADOR DE CAVIDADE TORÁCICA PARA O ENSINO DE
HABILIDADES
MINIMAMENTE

PRÁTICAS
INVASIVA”,

EM

CIRURGIA

conforme

TORÁCICA

reinvindicação

1,

CARACTERIZADO POR possuir um pulmão de TPE para utilização
em treinamentos, tendo também a possibilidade do uso de bloco de
peças de animal.
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FIGURA 1

(c)

(b)

(a)
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FIGURA 2
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RESUMO
“SIMULADOR DE CAVIDADE TORÁCICA PARA O ENSINO DE
HABILIDADES PRÁTICAS EM CIRURGIA TORÁCICA MINIMAMENTE
INVASIVA”, um simulador de cavidade torácica que pode ser utilizado
para treinamento em simulação realística em cirurgia torácica por vídeo.
Trata-se de um dispositivo portátil e consta de um console de fibra de
vidro com uma toracotomia auxiliar e 2 portais toracoscópicos, um monitor
de vídeo com suporte pneumático, uma câmera com haste inox, e uma
base de madeira com gaveta e recoberta. Nesse dispositivo pode ser
acoplado ótica e câmera de videocirurgia convencional. Pode ser utilizado
pulmão de TPE para treinamentos em VATS, assim como pode ser
utilizado bloco de peça de animal.
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