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(57) Resumo: O presente relatório descritivo de modelo de utilidade refere-se à utilidade de um INSTRUMENTO SINTÉTICO DE
SIMULAÇAO REALÍSTICA PARA TREINAMENTO DE ANASTOMOSE URETEROPIÉLICA. que fora desenvolvido para
realização de um treinamento da anastomose ureteropiélica na pieolopalstia laparoscópica. O campo de aplicação deste pedido
de patente é o uso do instrumento na realização de treinamento simulado da anastomose ureteropiélica da pieloplastia
laparoscópica. O instrumento completo foi composto pela pelve renal sintética, peça semiesférica oca de 50 mm de diâmetro,
biselada na região anterior, e do ureter sintético, peça em tubo com 8 mm de diâmetro e 10 cm de comprimento. Instrumento
produzido em material de elastômero, de consistência elástica e semelhança ao tecido da pelve renal e do ureter. Após
construção do instrumento, o mesmo foi fixado em plataforma de alumínio recoberta por tecido aveludado foi fixa com material de
plástico circular a porção semiesférica e o tubo fixo com uma haste com parafusos. A plataforma tem altura de 6 cm e forma
ângulo de 45 graus da superfície, simulando a posição renal. A melhor forma da aplicabilidade do INSTRUMENTO SINTÉTICO
DE SIMULAÇAO REALÍSTICA PARA TREINAMENTO DE ANASTOMOSE URETEROPIÉLICA é na realização do treinamento de
pieloplastia no período de formação de médicos na residência de (...).
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“INSTRUMENTO SINTÉTICO DE SIMULAÇAO REALÍSTICA PARA
TREINAMENTO DE ANASTOMOSE URETEROPIÉLICA”

[01] O presente relatório descritivo de modelo de utilidade refere-se à um
“INSTRUMENTO

SINTÉTICO

DE

SIMULAÇAO

REALÍSTICA

PARA

TREINAMENTO DE ANASTOMOSE URETEROPIÉLICA” que foi desenvolvido
para realização de treinamento da anastomose ureteropiélica na pieloplastia
laparoscópica. A presente inovação é dotada de um novo instrumento sintético
para treinamento cirúrgico específico, para que desta forma se ocorra a simulação
do treinamento, antes da realização do procedimento in vivo pelos profissionais
cirurgiões em formação.
[02] O campo de aplicação deste pedido de patente é o uso do instrumento na
realização de treinamento simulado da anastomose ureteropiélica da pieloplastia
laparoscópica. Possibilitando, dessa forma, melhorar a formação dos profissionais
urologistas para realização desses procedimentos em seus pacientes. Pertence,
portanto, ao universo dos dispositivos de ensino/treinamento da área cirúrgica.
[03] A pieloplastia laparoscópica é uma cirurgia para tratamento da estenose da
junção ureteropiélica, na qual se resseca o segmento estenosado e se realiza a
anastomose primária entre o ureter e a pelve renal. Essa anastomose é realizada
através de sutura simples continua. A maior dificuldade é intrínseca à realização
da sutura com os seus nós adequados, para que os mesmos não fiquem abertos,
evitando assim uma fístula urinária e para que não se realize a sutura transfixando
os órgãos e causando uma nova estenose. Para este procedimento é necessária
técnica de sutura laparoscópica com o aumento do nível de dificuldade devido a
posição da mesma no corpo humano.
[04] Na ausência de um treinamento adequado se pode observar aumento do
tempo cirúrgico, risco de estenose e fistula. A experiência previa em simuladores
com instrumentos adequados para o treinamento laparoscópico da anastomose
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ureteropiélica pode diminuir os riscos na realização dos procedimentos em
pacientes, tendo em visto que atividades praticas necessitam de repetição para o
alcance da expertise.
[05] Como é do conhecimento dos habilitados na realização da pieloplastia, até o
momento não existem instrumentos sintéticos específicos como modelos da
realização do treinamento da anastomose ureteropielica. O treinamento simulado
tem sido a cada dia mais proposto nas escolas de cirurgiões para diminuição dos
riscos dos treinamentos apenas in vivo. A utilização da simulação apresenta um
enorme potencial no ensino da medicina, tanto como um excelente instrumento
para aquisição de competências, tanto como um meio útil de avaliação das
mesmas. Dessa forma, o instrumento apresentado por meio deste pedido de
patente apresenta soluções ainda não abrangidas pelo estado da técnica que
poderão melhorar o processo de aperfeiçoamento do treinamento para realização
do referido procedimento.
[06] Para melhorar a qualidade do tratamento conferido ao paciente, é necessário
investir recursos na educação e aperfeiçoar o treinamento dos profissionais em
formação, como no treinamento laparoscópico em simuladores, assim como
indicado pelo instrumento sintético de treinamento de anastomose ureteropielica
da pieloplastia laparoscópica.
[07] Em pesquisas realizadas na base de patentes nacional, não foram
identificados dispositivos semelhantes ao proposto neste pedido. Já a busca
realizada em bases internacionais, apontou para a existência de duas patentes
semelhantes, mas que não possuem todas as caracteristicas de inovação
apresentadas no “INSTRUMENTO SINTÉTICO DE SIMULAÇAO REALÍSTICA
PARA TREINAMENTO DE ANASTOMOSE URETEROPIÉLICA”.
[08] A patente CN204706272U aborda sobre um modelo de treinamento para
cirurgia minimamente invasiva do trato urinário inferior. O modelo trata de um
simulador contendo as principais estruturas, mas difere do invento exibido na
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disposição das estruturas do trato urinário e na via de acesso uma vez que se dá
por meio endoscópico.
[09] A patente US6939138B2 trata de um sistema de tutorial endoscópico para
urologia usando um método e um sistema para simular o procedimento médico
minimamente invasivo de urologia endoscópica. O sistema é projetado para
simular o procedimento médico real de endoscopia urológica o mais próximo
possível, fornecendo instrumento médico simulado de botha e feedback tátil e
visual conforme o procedimento simulado é realizado no paciente simulado. Difere
da proposta deste pedido de patente por este exibe realidade dos órgãos e
estruturas do trato urinário, além da via de acesso que se dá por meio da
endoscopia.
[10] Portanto, diante das dificuldades encontradas e das oportunidades de
melhoria

identificadas,

SINTÉTICO

DE

os

inventores

SIMULAÇAO

desenvolveram

REALÍSTICA

PARA

o

“INSTRUMENTO

TREINAMENTO

DE

ANASTOMOSE URETEROPIÉLICA”, composto pela pelve e ureter.
[11] Para

melhor

compreensão

do “INSTRUMENTO

SINTÉTICO

DE SIMULAÇAO REALÍSTICA PARA TREINAMENTO DE ANASTOMOSE
URETEROPIÉLICA.” é feita a seguir uma descrição detalhada do mesmo,
fazendo-se referências aos desenhos anexos:

Figura 1 - Instrumento de anastomose ureteropiélica na fase de criação do
desenho gráfico;
Figura 2 - Instrumento de anastomose ureteropiélica na fase de criação
do molde para início de produção;
Figura 3 - Instrumento de anastomose ureteropiélica concluído em material
de elastômero e fixado em plataforma de alumínio recoberto por tecido
aveludado. Fixação com material de plástico circular da porção
semiesférica e do tubo com uma haste de plástico;
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Figura 4 - Instrumento de anastomose ureteropiélica concluído e fixado em
plataforma de alumínio com angulação de 45 graus com a superfície
simulando a posição renal na via laparoscópica;
Figura 5 - Instrumento de anastomose ureteropiélica com incisão em folha
de porção proximal do tubo sintético simulando ureter;
Figura 6 - Instrumento de anastomose ureteropiélica concluído e fixado em
plataforma de alumínio com incisão em folha de porção semiesférica, a
pelve e em posição para treinamento;
Figura 7 - Visão laparoscópica da posição do primeiro ponto no modelo de
treinamento de anastomose ureteropiélica;
Figura 8 - Modelo de anastomose ureteropiélica na visão laparoscópica
para iniciar o treinamento da anastomose;
[12] O “INSTRUMENTO SINTÉTICO DE SIMULAÇAO REALÍSTICA PARA
TREINAMENTO DE ANASTOMOSE URETEROPIÉLICA” é produzido em

elastômero termoplástico, ficando este na consistência final elástica e semelhante
ao tecido da pelve renal e do ureter. O instrumento completo foi composto pela
pelve, peça semiesférica oca de 50 mm de diâmetro, ureter, peça em tubo com 8
mm de diâmetro e 10 cm de comprimento (Figura 3).
[13] O instrumento é fixado em uma plataforma de alumínio recoberta por tecido
aveludado. Fixação com material de plástico circular da porção semiesférica e do
tubo com haste. A plataforma tem altura de 6 cm e forma ângulo de 45 graus da
superfície, simulando a posição renal na via laparoscópica (Figura 4).
[14] A melhor forma da aplicabilidade do “INSTRUMENTO SINTÉTICO DE
SIMULAÇAO

REALÍSTICA

PARA

TREINAMENTO

DE

ANASTOMOSE

URETEROPIÉLICA” é na realização do treinamento de pieloplastia no período de
formação de médicos na residência médica em urologia.
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REIVINDICAÇÕES

1 - O “INSTRUMENTO SINTÉTICO DE SIMULAÇAO REALÍSTICA PARA

TREINAMENTO DE ANASTOMOSE URETEROPIÉLICA”, um instrumento
sintético simulando um ureter e uma pelve renal CARACTERIZADO POR
um elastômero termoplástico, de consistência elástica e semelhança ao
tecido da pelve renal e do ureter.

2 - O “INSTRUMENTO SINTÉTICO DE SIMULAÇAO REALÍSTICA PARA
TREINAMENTO

DE

ANASTOMOSE

URETEROPIÉLICA”,

conforme

Reivindicação 1, CARACTERIZADO POR uma pelve renal sintética, peça
semiesférica oca de 50 mm de diâmetro, com uma incisão em folha na
porção anterior da semiesférica e por um tubo sintético com 8 mm de
diâmetro e 10 cm de comprimento, simulando o ureter, seccionado em sua
porção proximal em formato triangular - biselado - simulando como se
realiza durante o procedimento de pieloplastia laparoscópica quando se
resseca a área estenosada.
3 - O “INSTRUMENTO SINTÉTICO DE SIMULAÇAO REALÍSTICA PARA
TREINAMENTO DE ANASTOMOSE URETEROPIÉLICA”, CONFORME

Reivindicação 1, CARACTERIZADO POR uma pelve renal sintética e um
ureter fixado em uma plataforma de alumínio recoberta por tecido
aveludado, sendo a fixação com material de plástico circular da porção
semiesférica na parte aveludada da plataforma com cola especial para
plástico e do tubo com haste fixada na base aveludada da plataforma com
parafusos, sendo esta plataforma construída com altura de 6 cm e forma
ângulo de 45 graus da superfície, simulando a posição renal na via
laparoscópica.
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FIGURA 5
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FIGURA 7
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RESUMO

O presente relatório descritivo de modelo de utilidade refere-se à utilidade de um
“INSTRUMENTO

SINTÉTICO

DE

SIMULAÇAO

REALÍSTICA

PARA

TREINAMENTO DE ANASTOMOSE URETEROPIÉLICA.” que fora desenvolvido
para realização de um treinamento da anastomose ureteropiélica na pieolopalstia
laparoscópica. O campo de aplicação deste pedido de patente é o uso do
instrumento na realização de treinamento simulado da anastomose ureteropiélica
da pieloplastia laparoscópica. O instrumento completo foi composto pela pelve
renal sintética, peça semiesférica oca de 50 mm de diâmetro, biselada na região
anterior, e do ureter sintético, peça em tubo com 8 mm de diâmetro e 10 cm de

comprimento. Instrumento produzido em material de elastômero, de consistência
elástica e semelhança ao tecido da pelve renal e do ureter. Após construção do
instrumento, o mesmo foi fixado em plataforma de alumínio recoberta por tecido
aveludado foi fixa com material de plástico circular a porção semiesférica e o tubo

fixo com uma haste com parafusos. A plataforma tem altura de 6 cm e forma
ângulo de 45 graus da superfície, simulando a posição renal. A melhor forma da
aplicabilidade do INSTRUMENTO SINTÉTICO DE SIMULAÇAO REALÍSTICA
PARA TREINAMENTO DE ANASTOMOSE URETEROPIÉLICA é na realização do
treinamento de pieloplastia no período de formação de médicos na residência de
urologia.
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