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Relatório Descritivo da Patente de Invenção para "POLÍ

MEROS, AGENTES TERMOCRÔMICOS, E/OU COMPOSIÇÕES DE 

HIDROGEL E APARELHO, INCLUINDO PRODUTOS QUE INCOR

PORAM OS MESMOS, E MÉTODOS E PROCESSOS PARA A FOR

MAÇÃO DOS MESMOS".

CAMPO DA TÉCNICA

[001] As invenções aqui descritas referem-se a polímeros, hidro- 

géis, e agentes termocrômicos, incluindo produtos que os incorporam, 

métodos de seu uso, e processos para a sua formação. Em certas 

concretizações, as invenções aqui reveladas referem-se a pacotes de 

terapia por temperatura que utilizam agentes termocrômicos integra

dos em hidrogéis sólidos, semissólidos ou líquidos. Em concretizações 

(mais opcional mente) preferidas, as invenções aqui descritas referem- 

se a agentes termocrômicos integrados em uma ou mais composições 

usadas como o material de troca de temperatura de um pacote de te

rapia. Em certas outras concretizações, as invenções aqui descritas 

referem-se a métodos de uso dos materiais de troca de temperatura 

integrados termocrômicos, ou a processos para a formação de tais 

materiais de troca de temperatura integrados termocrômicos e/ou mé

todos ou processos para a formação ou o uso de pacotes térmicos que 

incorporam tais materiais. Em certas concretizações particularmente 

preferidas, uma ou mais invenções aqui descritas referem-se a novas 

composições de polímero e/ou processos para a formação de políme

ros, onde a longevidade ou durabilidade do produto é aperfeiçoada 

e/ou em que o número de ciclos de uso é aperfeiçoado ou onde as ve

zes de uso são aumentadas.

ANTECEDENTES DA DESCRIÇÃO

[002] O termo técnico "termocrômico", como usado através de 

todo este relatório, em geral refere-se a pigmentos ou corantes que, 

quando expostos a mudanças na temperatura, experimentam uma 
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mudança na cor. Similarmente, o termo "reversível", quando usado 

para descrever tais pigmentos ou corantes, reflete que as mudanças 

de cor obtidas durante a ciclagem térmica podem ser reversas. Pig

mentos ou corantes termocrômicos (ou em geral "agentes termocrômí- 

cos") são conhecidos em uma variedade de técnicas que variam do 

campo de itens de inovação para a indústria médica. Em geral, agen

tes termocrômicos são usados ou para adicionar ou para criar efeitos 

estéticos com nenhuma finalidade prática outra que não entretenimen

to, ou são usados como um indicador, de classificações, para identifi

car mudanças de temperatura nos itens em que os agentes termocrô

micos são incorporados ou são de outra maneira utilizados.

[003] Por exemplo, a patente U.S. No. 5.219.625 ("Matsunami") 

revela o uso de materiais termocrômicos para a aplicação a roupas e a 

brinquedos para as finalidades de entretenimento. No extremo oposto 

do espectro, a publicação internacional No. WO 2016/093788 ("Isil- 

dak") ensina o uso de agentes termocrômicos para visualizar vasos de 

sangue, tais como para identificar tumores cancerosos que (de acordo 

com a publicação) incluem densidades mais altas de vasos sanguí

neos, por exemplo, a publicação U.S. No. 2009/0143516 ("MacDo

nald") também ensina o uso de agentes termocrômicos no campo mé

dico, mas na implementação de tais agentes em luvas, de modo que 

ela seja capaz de determinar se uma luva cirúrgica for furada. Em 

ainda outros usos de agentes termocrômicos, a publicação U.S. No. 

2014/0291585 ("Tozuka") ensina como introduzir agentes termocrômi

cos para dentro da tinta de instrumentos de escrita, de modo que, se 

um erro for feito enquanto se está escrevendo, a tinta de escrever (que 

inclui pigmento termocrômico) pode ser aquecida através da fricção 

para fazer a tinta visual mente desaparecer.

[004] Além dos usos acima, há um conhecimento limitado na téc

nica do uso de agentes termocrômicos no campo da terapia por tem- 
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peratura. Por exemplo, a publicação U.S. No. 2013/0073018 ("Harwo

od") ensina o uso de películas termocrômicas aplicadas a uma "tampa" 

ou "cobertura" de pacote térmico para notificar o usuário sobre quando 

o pacote está pronto para o uso. No entanto, a referência Harwood 

tem muitas desvantagens que os aqui requerentes trataram ou resol

veram com o presente pedido para invenção. Por exemplo, uma cober

tura de pacote térmico não é uma representação exata da temperatura 

do pacote de terapia, não é um indicador confiável de que o pacote de 

terapia está pronto para o uso terapêutico. Uma cobertura de pacote 

térmico é exposta ao ar ambiente e é também exposta à pele de um 

usuário do pacote, ou a uma superfície do refrigerador, ou mesa, ou 

outra superfície, que a cobertura contata quando o pacote térmico é 

resfriado para o uso ou colocado sobre uma superfície antes do uso. 

Portanto, as coberturas de pacote térmico ensinadas em Harwood são 

provavelmente para mudar cor às vezes sensível às (ou pelo menos 

impactada por) temperaturas de ar ambiente ou pele (ou outra super

fície); em contraste com isso a provisão de uma medida exata da tem

peratura do "núcleo" do próprio pacote de terapia por temperatura. 

Consequentemente, e provável que o usuário de um pacote, tal como 

revelado em Harwood seja enganado pelas características de mudan

ça de cor reveladas all. Isto é particularmente verdadeiro das concreti

zações reveladas em Harwood em que um agente termocrômíco é in

troduzido para dentro de uma cobertura de tecido que está envolto so

bre os pacotes de terapia por temperatura revelados para prover uma 

aparência estética particular (vide, isto é, Harwood, para. [0029]).

[005] O "material de troca de temperatura" de um pacote térmico 

é a carga útil do pacote térmico que armazena a temperatura quente 

ou fria (calor, ou falta dele no caso de um pacote frio) para transferir 

para a pele ou parte de corpo de um usuário final. Notavelmente, Har

wood não ensina em nenhum lugar a integrar agentes termocrômicos 
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no material de troca de temperatura de um seu pacote térmico. Além 

do mais, em nenhum lugar Harwood ensina como implementar tecni

camente tal como integrar no material de troca térmica de um pacote 

térmico ou como fabricar tal pacote térmico. Em particular, os reque

rentes da presente invenção revelaram que há numerosas dificuldades 

e obstáculos ao se fazer isso.

[006] Os requerentes da presente invenção também revelaram 

os problemas da técnica anterior que se referem a hidrogéis, incluindo 

a durabilidade de hidrogéis na forma de gel fluido, semi-sólida ou sóli

da. Além do mais, os requerentes das invenções revelaram aqui que 

há necessidades na técnica de hidrogéis, na forma sólida, semi-sólida, 

e/ou de gel fluido, que de modo durável integram agentes termocrômi- 

cos. Mais em geral, os requerentes também revelaram a necessidade 

de polímeros que Integram agentes termocrômicos tendo tempos de 

vida útil aperfeiçoados (por exemplo, na armazenagem e em outra si

tuação) e/ou que aumentaram os números de ciclos de uso disponí

veis e/ou que exibem tempos de uso aperfeiçoados.

[007] Em virtude das deficiências acima identificadas na técnica, 

os requerentes para as invenções aqui descritas trataram, superaram 

ou resolveram tais deficiências (no todo ou em parte) com um ou mais 

dos métodos, processos ou aparelhos abaixo. É, em certas concreti

zações, uma finalidade dos métodos, processos ou aparelhos descri

tos aqui tratar uma ou mais das deficiências ou necessidades na técni

ca mencionadas acima. É também uma finalidade dos métodos, pro

cessos ou aparelhos descritos aqui tratar outras desvantagens e/ou 

outros desejos para os aperfeiçoamentos na técnica, se ou não atual

mente conhecidos, que se tornarão mais evidentes para o especialista 

versado uma vez dada a presente descrição.
SUMÁRIO DÃ INVENÇÃO

[008] Esta invenção, em algumas concretizações, refere-se a 
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aperfeiçoamentos em polímeros, e/ou ao uso de agentes termocrômi- 

cos (por exemplo, tais como pigmentos ou corantes termocrômicos) 

combinados com ou em combinação com polímeros. Em outras con

cretizações, esta invenção refere-se a pacotes de terapia que forne

cem terapia por temperatura quente./fria a partes de corpo dos usuá

rios. Em concretizações preferidas, são providos pacotes de terapia 

por temperatura quente/fria que incluem ou empregam agentes termo

crômicos. Em certas outras concretizações, as invenções descritas 

referem-se a hidrogéis, incluindo hidrogéis na forma semissólida, sóli

da, e fluida, que exibem durabilidade aperfeiçoada e/ou que integram 

ou de outra maneira contêm agentes termocrômicos. Em certas con

cretizações preferidas, estes hidrogéis aperfeiçoados, combinados 

com agentes termocrômicos, são usados como um ou mais materiais 

de troca de temperatura de pacotes de terapia por temperatura quen

te/fria.

[009] Em concretizações preferidas, este pedido de patente refe- 

re-se a um novo polímero termocrômico ou composições de hidrogel 

bem como processos para a fabricação de tais polímeros ou hidrogéis 

para ter propriedades termocrômicas úteis. Nestas concretizações, são 

providos processos e métodos para a integração útil e (de preferência) 

durável de agentes termocrômicos em polímeros e hidrogéis. Em con

cretizações relacionadas, este pedido de patente se refere a aparelho, 

tais como pacotes de terapia por temperatura, que são fabricados 

usando-se as composições termocrômicas reveladas e/ou usando-se 

os novos processos e métodos de fabricação descritos aqui. Indepen- 

dentemente de ser aparelho, método ou processo, os requerentes 

consideram cada uma e a totalidade destas concretizações (indepen

dentemente ou combinadas) como sendo um ou mais aspectos de sua 

invenção.

[0010] Embora os requerentes para esta invenção prevejam certas 
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concretizações como sendo mais preferidas, pretende-se que qualquer 

uso do termo "preferido" não seja de forma alguma límitante. Além do 

mais, a palavra "concretização" seria amplamente interpretada como 

reflexão de um exemplo de um gênero ou espécie das invenções des

critas aqui. Isto e, independentemente de ser descrito como "preferido" 

ou como uma "concretização" (ou como uma "concretização preferi

da"), os exemplos aos quais estes termos se referem, no entanto, op

cionais e suas variantes são considerados pelos requerentes como 

estando dentro do escopo de sua invenção.

[0011] Em um tal exemplo (isto é, opcional) concretização preferi

da, é provido um pacote de terapia por temperatura que utiliza hidro

gel, transformado em uma pluralidade de contas (ou microesferas) 

como um material de enchimento para prover propriedades de troca de 

temperatura. Nesta concretização, as contas de hidrogel são instala

das em um revestimento de pacote de terapia de preferência transpa

rente, de modo que as contas de hidrogel são visualmente visíveis por 

um usuário do pacote de terapia. Além do mais, neste exemplo prefe

rido, as contas de hidrogel incluem ou de outra maneira utilizam um ou 

mais agentes termocrômicos (por exemplo, integrados nas contas), de 

modo que as contas exibirão efeitos de mudança de cor úteis na expo

sição a mudanças na temperatura.

[0012] Como uma utilidade de exemplo para esta concretização 

preferida, pacotes de terapia por temperatura enchidos (parcialmente 

ou totalmente) com hidrogel (em forma de gel fluido ou conta) são for

mados, utilizando uma composição termocrômica particularmente se

lecionada (ou combinação de agentes termocrômicos), de modo que 

os agentes termocrômicos provejam um ou mais indícios visuais para 

um usuário. Especificamente, os agentes termocrômicos, ou suas 

combinações, são de preferência selecionados como indicando que o 

pacote de terapia é suficientemente quente ou frio para provisão da 
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terapia por temperatura quente ou fria para um usuário, respectiva

mente. De modo inverso, se o pacote de terapia for nem quente ou frio 

o suficiente para terapia por temperatura, o pacote é de preferência 

projetado como indicando esta carência de viveza com uma cor sepa

rada, provida pelos agentes termocrômicos, ou simplesmente carecem 

de cor (devido à descolorização do agente termocrômico). Por exem

plo, nos requerentes, concretização mais preferida, um pacote de te

rapia por temperatura é formado de um revestimento de pacote trans

parente de modo que as contas de hidrogel termocrômicas contidos no 

gel do pacote são visíveis para um usuário. Nesta concretização mais 

preferida, as contas de hidrogel parecem azuis quando o pacote de 

terapia não é lidar como provendo terapia por temperatura (por exem

plo, quando elas estão a ou próxima a temperatura ambiente conven

cional). Em contraste com isso, quando as contas de hidrogel do paco

te de terapia parecem como brancas ou claras, as contas (agem como 

o material de troca térmica) foram suficientemente aquecidas para 

prover terapia térmica para um usuário. Em certas concretizações pre

feridas, os pacotes podem ser tratados com micro-ondas para aquecê- 

los antes do uso. No entanto outros métodos de aquecimento dos pa

cotes podem também ser usados, tal como por colocação dos pacotes 

em água quente. Simílarmente, quando as contas de hidrogel do paco

te de terapia exibem a cor roxa, as contas foram suficientemente res

friadas (por exemplo, em um freezer, ou em um banho de água fria) 

para prover terapia fria para um usuário. Naturalmente, outras combi

nações de cor ou esquemas podem ser selecionados e usados para a 

provisão da temperatura (ou outro estado) indicia por seleção de dife

rentes pigmentos termocrômicos ou por outro lado talhando a combi

nação ou composição de agentes termocrômicos usados.

[0013] Quando os requerentes para as invenções reveladas aqui 

embarcaram no processo de criação de novos pacotes de terapia por 
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temperatura? Descritos aqui, muitos obstáculos e problemas inespera

dos foram encontrados durante o processo de desenvolvimento. Por 

exemplo, as propriedades termocrômica das contas de hidrogel que 

foram impregnadas com agentes termocrômicos tinham longevidade 

insuficiente (por exemplo, experimentaram descoloração de cor), e/ou 

as próprias contas de hidrogel exibiriam durabilidade estrutural pobre. 

Tais problemas eram exacerbados quando as contas de hidrogel fo

ram instaladas em pacotes de terapia de protótipo que incluíam lubrifi

cante (por exemplo, água) e/ou composições de anti-congelamento de 

modo que as contas de hidrogel seriam permitidas como movendo li

vremente entre outras contas, e/ou de modo que o lubrificante não 

congelaria sólido o qual resfriasse em um freezer. Outros problemas 

encontrados pertenciam ao desembolso de pigmentos termocrômicos 

dentro dos hidrogéis tanto uniformemente quando em quantidade sufi

ciente para se obter uniformidade de produto e/ou efeito visual termo- 

crômico suficiente para adequadamente auxiliando terapia térmica, 

respectivamente.

[0014] A fim de resolver estes problemas imprevistos, os reque

rentes das invenções aqui descritas imprevisível mente revelaram que 

as propriedades termocrômicas reversíveis poderíam ser obtidas com 

longevidade suficiente e que durabilidade de conta de hidrogel aperfei

çoada podería ser obtida, usando-se nova fabricação de processos 

e/ou composições descritos aqui. Estes novos composições e proces

sos incluem, mas não são limitados às novas composições de hidrogel 

reveladas aqui, bem como métodos e processos para a fabricação ou 

processamento das contas de hidrogel. Estas composições e/ou pro

cessos permitem que um pacote de terapia reversível mente termocrô- 

mico como sendo fabricado que tem uma "vida de prateleira" adequa

damente longa de modo que pode ser comercializado com sucesso, 

sem perda de desempenho de produto significativo devido à passa- 
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gem de tempo quando o produto é enviado ou está sentado nas prate

leiras das lojas antes do uso. Estes exclusivamente feitos, novos paco

tes de terapia por temperatura são (opcionalmente) também capazes 

de mudar a cor, através da ciclagem térmica, em um maior número de 

ciclos de uso.

[0015] Além do mais, a duração de exibição de cor é também 

aperfeiçoada.

[0016] Que incorpora este aperfeiçoamento na técnica, um exem

plo não limitante dos materiais termocrômicos reversíveis desenvolvi

dos petos requerentes compreende as seguintes composições por fra

ção de massa: polímero na quantidade de 5% - 40%; pó termocrômico 

na quantidade de 1% - 7%; agente de dispersão na quantidade de 

1,5% - 33%; auxiliar de dispersão na quantidade de 1,5% - 35%; sol

vente na quantidade de 5% - 30%. De preferência, neste exemplo, o 

polímero compreende pelo menos um dos seguintes componentes: 

polímero de ácido poliacrílico, polímero natural, e derivados de celulo

se.

[0017] Em pelo menos uma concretização, o material termocrômi

co reversível revelado acima é usado como parte um pacote de terapia 

por temperatura. Em uma tal concretização, por exemplo, é provido: 

um pacote de terapia por temperatura compreendendo: um material de 

troca de temperatura fechado em um invólucro de pacote de terapia 

por temperatura para a provisão de terapia por temperatura para um 

usuário, o material de troca de temperatura sendo combinado com um 

agente termocrômico, a combinação do material de troca de tempera

tura e o agente termocrômico compreendendo um material terapêutico, 

termocrômico, reversível compreendendo, por fração de massa: polí

mero na quantidade de 5% - 40%; pó termocrômico na quantidade de 

1% - 7%; agente de dispersão na quantidade de 1,5% - 33%; auxiliar 

de dispersão na quantidade de 1,5% - 35%; solvente na quantidade de 
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5% - 30%: e em que o polímero compreende pelo menos um dos se

guintes componentes: polímero de ácido poliacrílico, polímero natural, 

e derivados de celulose.

[0018] Em certas concretizações exemplares que utilizam o mate

rial termocrômico reversível descrito acima, o polímero de ácido polia- 

crílico pode opcionalmente compreender pelo menos um dos seguin

tes componentes: ácido poliacrílico, poliacrilato de sódio, poliacrilami- 

da, copolímero de acrilamida/acrilato de sódio, copolímero de acrilami- 

da/ acrilato de cloreto de etil amônio, copolímero de acrilamida/acrilato 

de cloreto de etil trimetil amônio/acrilato de cloreto de etil amônio, co

polímero de acrilamida/acrilato de sódio, acrilamida/taurato de dimetila 

de acriloíla de sódio, copolímero de éster acrílico/metacrilato de aceto- 

acetoxietila, copolímero de éster acrílico/behenot-25 metacrilato, polí

mero reticulado por éster acrílico/behenot-25 metacritato/HEMA, polí- 

mero~2 reticulado por éster acrílico/behenot-25 metacrilato/HEMA, co

polímero de éster acrílico/C5-8 alquilacrilato, polímero reticulado por 

éster acrílico/C10-30 alquilacrilato, copolímero de éster acrílico/C10-3 

aquil metacrilato, polímero reticulado por éster acrílico/cetearet-20 me

tacrilato, copolímero de éster acrilico/cetearet-20 itaconoato, polímero 

de éster acrílico/cetearet-20 metacrilato, acrilato, polímero-4 reticulado 

por acrilato, copolímero de éster acrílico/poliéter de álcool de laurlla - 

25 metacrilato, copolímero de éster acrílico/poliéter de álcool de lauríla 

-25 acrilato, éster acrílico/poliéter de álcool de laurlla -25 itaconoato, 

copolímero de éster acrílico/poliéter de álcool de estearila- 50 acrilato, 

copolímero de éster acrílico/poliéter de álcool de estearila-20 itaconoa

to, copolímero de éster acrílico/poliéter de álcool de estearila-20 meta

crilato, copolímero de éster acrílico/poliéter de álcool de estearila-30 

metacrilato, copolímero de éster acríiico/estearil metacrilato, polímero 

reticulado por éster acrílico/vinil isodecanoato, polímero reticulado por 

éster acrílico/vinil neodecanoato, copolímero de ácido acríli
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co/acrilonitrila, polímero reticulado por ácido acrilico/fosforilcolina glicol 

acrilato, copolímero de éster acrílico de amônio/acrílonitrila, copolímero 

de acrilato de amônio, polímero reticulado por acriloildimetiltaurato de 

amônio/acrilato de etila carboxilico, copolímero de acriloildimetiltaurato 

de amônio/ polieter de álcool de estearila-8 metacrilato, copolímero de 

C18-22 alquila PEG-25 metacrilato/2-Dietilaminoetil metacrilato, copo

límero de gliceril acrilato/ácido acrílico, copolímero de HEA/ acriloildi

metiltaurato de sódio/poliéter de álcool de estearila-20 metacrilato, po- 

liacrllato de potássio, copolímero de acrilato de sódio/acrilaldeído, co

polímero de acrilato de sódio/acrilonitrila, acrilato de só- 

dio/acriloildimetiltaurato/dimetilacrilamida, polímero reticulado por acri

lato de sódio/ behenot-25 metacrilato, copolímero de acrilato de sódio, 

copolímero de acrilato de sódio/sulfonato de metilpropano de acrilami- 

da de sódio, copolímero de acrilato de sódio/acriloildimetiltaurato de 

sódio/acrilamida, copolímero de acrilato de sódio/acriloildimetiltaurato 

de sódio, polímero reticulado por acrilato de sódio/vinil isodecanoato, 

copolímero de acrilato de sódio/vinilacetamida, copolímero de acrilato 

de sódio/álcool de vinila, copolímero de acriloildimetiltaurato de só- 

dio/acrilamida/VP, copolímero de estirol de sódio/acrilato, polimetacri- 

lato de sódio, amido de poliacrilato de sódio, copolímero de taurato 

acrilato de sódio/ácido acrílico/acrilonitrila, copolímero de ami- 

do/acrilato/acrilamida, e copolímero de trometamina acrilato/ acrilonitri- 

la.

[0019] Embora não em todas as concretizações, em certas con

cretizações preferidas, o polímero de ácido poliacrílico descrito acima 

é (de preferência) gerado a partir da reação de monômeros com inici

adores. Em pelo menos uma de tais concretizações, os monômeros 

incluem ácido acrílico e os relevantes acrilato, acrilamida e éster acríli

co, e os iniciadores Incluem persulfate de potássio, persulfato de amô

nio, hidroperóxido de terc-butila e peróxido de dimetil sulfonila. Em 

Petição 870190042864, de 07/05/2019, pág. 18/82



12/43

concretizações particularmente preferidas (mas ainda opcionais), a 

razão de massa do monômero e iniciador varia de 50:1 - 200:1. Como 

um outro benefício mas preferência opcional, as matérias primas para 

a poiimerização de polímero de acrílico também incluem um agente de 

retículação, que inclui Ν,Ν’-metileno bísacrilamida. Além do mais, a 

razão de massa preferida do agente de retículação para monômero é 

cerca de 1:100 - 1:200.

[0020] Em concretizações preferidas, mas ainda opcionais dos 

aspectos termocrômicos reversíveis das invenções descritos aqui, foi 

demonstrado útil usar polímeros naturais compreendendo pelo menos 

um dos seguintes componentes: ágar, alginato de amônio, aigina, áci

do algínico, amilopectina, goma de tragacanto, alginato de cálcio, car- 

ragenina, goma cássia, goma de alfarroba, amido de quinoa, goma de 

feijão de guar, goma de desidroxantano, goma alsácia, carragenina, 

gelatina, goma de Gelano, goma de Ghatti, alginato de magnésio, go

ma de Natto, pectina, alginato de potássio, carragenina de potássio, 

goma de pêssego, goma de Rizóbio, goma de Esclerócio, carragenato 

de sódio, goma de esterculia, goma de semente de Tamarindo Indica, 

tapioca, TEA-alginato, goma de Welano, e goma de Xantana. Nas 

concretizações mais preferidas, o polímero natural é pelo menos um 

polímero selecionado do grupo que compreende: ágar, alginato de 

amônio, carragenano, gelatina, Goma de gelano e goma de Xantano. 

Tais polímeros naturais têm uma estrutura de macromolécula de ca

deia longa e excelentes efeitos de formação de gel e de espessamen- 

to. Usados nos novos processos e composições descritas aqui, eles 

embrulham o pó termocrômico eficazmente, com nenhum efeito des

trutivo sobre o pó termocrômico, desse modo obtendo estrutura e mais 

forte e vida termocrômica mais longa.

[0021] Em combinação com as concretizações opcionais descri

tas acima, ou em outras concretizações descritas em outro lugar aqui, 
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os derivados de celulose utilizados nos materiais termocrômicos rever

síveis podem opcionalmente compreender: oxíidroxipropil cetil hidro- 

xietilcelulose, carboximetilcelulose de cálcio, C12-16 alquil PEG-2 hi- 

droxipropll hidroxietil etilcelulose, butirato de acetato de carboximetil 

celulose, carboximetil hidroxietil celulose, enzima celulolítica, acetato 

de propionato de celulose, amido de succinato de octenila de cálcio, 

alginato de glicerila, goma de celulose hidrolisada, quitosano de hidro- 

xietila, quitosano de hídroxipropia, goma guar de hídroxipropila, amido 

de hidroxipropia, fosfato de amido de hídroxipropila, goma de xantano 

de hídroxipropila quitina etilóico, quitosano de carboximetila, quitina de 

carboximetila de sódio, carboximetil dextrina de sódio, poligluconato de 

sódio, carboximetil amido sódico, carboximetil glucosano, succinato de 

octenila de amido de sódio, cloreto de hidroxipropil trimetil amônio de 

sódio, hexadecil hidroxietil celulose, croscarmelose, goma guar de 

carboximetil hidroxipropil, etil celulose, carboximetil celulose de sódio, 

bentonita de benzil de dimetila à base de bovino hidrogenado, hidroxi- 

butil metil celulose, hidroxietil celulose, hidróxi propil celulose, hidroxi- 

propil metilcelulose, metil celulose, metil etil celulose, metil hidroxietil 

celulose, celulose microcristalina, nonilfenol poliéter hidroxietil celulo

se, oxicelulose, sulfato de celulose de sódio, e/ou sulfonato de estea- 

róxi PG-hidroxietilcelulose. Mais de preferência, o derivado de celulose 

é um ou mais dos materiais selecionados do grupo que compreende: 

carboximetil celulose de cálcio, carboximetil hidroxietil celulose, carbo

ximetil celulose de sódio, hidroxietil celulose, hidroxipropil celulose e 

hidroxipropil metilcelulose. Usados nas composições e processos aqui, 

tais derivados de celulose têm excelente efeito de espessamento. Co

mo os polímeros naturais especificados supra para as composições e 

processos do requente, eles embrulham o pó termocrômico eficazmen

te, com nenhum efeito destrutivo sobre o pó termocrômico. Isto resulta 

em uma estrutura mais forte e uma vida termocrômíca mais longa.
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[0022] Em certas concretizações, os materiais termocrômicos re

versíveis descritos aqui (de preferência) usam um agente de dispersão 

compreendendo Tween-20, -40, -60, -80 e -85 e Span-40, -60 e -80. 

Em tais ou outras concretiziações preferidas, o auxiliar de dispersão 

pode opcionalmente compreender álcool de alíla, n-propanol, butano- 

triol, polietilenoglicol e/ou poliglicerol. Nas concretizações mais preferi

das, o auxiliar de dispersão é álcool de alila, n-propanol ou butanotriol. 

Usar um destes auxiliares de dispersão mais preferidos inesperada

mente obtém melhor desempenho de dispersão, resultando em uma 

cor mais uniforme e uma vida mais longa.

[0023] Em algumas concretizações da invenção, demonstrou útil 

utilizar agentes termocrômicos na forma de pó termocrômico. Em 

exemplo concretizações usando-se tal pó termocrômico, a identidade 

do pó pode ser selecionada de modo que o material ou desenvolva ou 

muda cor quando aquecido ou colorido (tipo de desenvolvimento de 

cor térmico) ou perda de cor quando aquecido ou resfriado (tipo de 

descoloração térmico). Em ainda outras concretizações, combinações 

de pós ou outros agentes termocrômicos podem ser usados para se 

obter uma pluralidade de termocrômico ou efeitos de mudança de cor, 

tudo no mesmo produto. De preferência, a seção de temperatura cro- 

mogênica do pó termocrômico está em qualquer faixa de temperatura 

de -20Ό a 80Ό. O pó termocrômico é distinguído po r uso dos limiares 

de mudança de cor pela temperatura para caracterizar o pó.

[0024] O método para a preparação do material termocrômico re

versível revelado aqui inclui as seguintes etapas de processo: mistura- 

ção uniforme dos polímeros, agente de dispersão, auxiliar de disper

são, pó termocrômico, e solvente. Em um exemplo particularmente efi

caz, o requerente determinou que a pré-mistura do pó termocrômico, 

no seguinte processo, produz resultados funcionais e composições 

particularmente desejáveis: pré-misturar o pó termocrômico com dis- 
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persante, solvente e auxiliar de dispersão para se obter uma pasta de 

cor termocrômica. Então, misturar a pasta de cor termocrômica com 

polímero para se obter uma composição de gel. Usando-se esta etapa 

de preparação, descrita em mais detalhes na seção de descrição deta

lhada do relatório, dispersão uniforme do agente termocrômico dentro 

da composição de gel é mais prontamente obtido.

[0025] Em uma concretização alternativa, a composição de gel 

termocrômica pode ser preparada como se segue: místuração do 

agente de dispersão, auxiliar de dispersão, solvente r pó termocrômi

co. A mistura resultante é então adicionada à solução contendo mo

nômeros e iniciadores e usados para a preparação dos ditos polímeros 

para ganhar líquido misto. O líquido é então adicionado pela queda no 

óleo permitindo a polirreação. Posteriormente, na conclusão da poli- 

reação, os produtos gerados são limpos e são secos para formar o 

material termocrômico.

[0026] Em certas concretizações preferidas, o solvente utilizado 

para fabricar o material termocrômico reversível pode compreender 

pelo menos um dos seguintes componentes: água, glicerina, etanol e 

propileno glicol.

[0027] Quando do desenvolvimento os produtos e processos 

descritos aqui, os requerentes para as invenções reveladas aqui que 

tamanho de partícula de pigmento era um fator significativo na obten

ção de durabilidade e desempenho de produto adequados. Mais espe

cificamente, requerentes inesperadamente revelaram que se o tama

nho de partícula for demasiadamente grande, partículas não eficaz

mente dispersam nos polímeros e géis descritos aqui, que podem le

var a falha estrutura de gel (por exemplo, particularmente onde os po

límeros são transformados em formas semi-sólidas, tais como contas). 

Além disso, se o tamanho da partícula for demasiadamente pequeno, 

a cor exibida é fraca e/ou a vida termocrômica é curta devido à quanti
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dade pequena do material termocrômico. Além do mais, usando-se pó 

termocrômico de tamanho de partícula pequeno vincula parâmetros de 

preparação de processo mais rigorosos, e rendimento mais baixo é 

obtido. Além disso, foi revelado que o uso de tamanhos de partículas 

pequenas é um obstáculo para se obter vida de armazenagem sufici

entemente longa no produto final. Consequentemente, requerentes 

revelaram uma faixa útil desconhecida até agora de tamanhos de par

tículas de pigmento termocrômico benéficos, em geral entre 5 - 20 mi

crometres, que inesperadamente provêem as vantagens descritas em 

outro lugar aqui. Assim, pós termocrômicos com um tamanho de grão 

(ou partícula) entre 5 - 20 micrometres são mais de preferência usa

dos. Mas, tamanho de grão pode também estar entre cerca de 3 - 25 

micrometres ou entre cerca de 1 - 30 micrometres.

[0028] Colorantes de termocrômico pode ser feita de desde uma 

faixa de moléculas incluindo, por exemplo, espiropiranos, espirooxazi- 

nas, lactonas, espírolactonas, díazarodamina lactonas, fulgidas, cro- 

menos, azobenzenos, quinonas, estirilquinolinas, fluoranos, biantro- 

nas, politiofenos, polissilanos, polidiacetilenos, fenolftaleínas, merocia- 

ninas, anílas, difenilmetano ftalídas, fenilindolílftalídas, indolilftalidas, 

difenilmetano azaftalidas, fenilindoli-lazaftalidas, diidroazulenos, vini- 

leptafulvenos, quinazolinas, bisquinazolinas, piridinas trissubstituídas, 

cristais líquidos, e suas combinações.

[0029] Exemplos mais específicos podem incluir 6-nitro-1 ’,3’,3’- 

trimetilsepiro- [2H-1-benzopuran-2,2’-indolina]; anidrido de (E)-2-[1- 

(2,5-dimetil-3-furil)]etilideno-(Z)-3- etilideno-succínico; 1,2-diciano-1,2- 

όϊ3-(2,4,54ππβίΙΙ-34ΙβηΙΙ)θΐ3ηο; anidrido de 2,3-όί3(2,4,54ηπΊθΙΗ~3~ 

tíeníl)maléíco; 353-bis(pdímetilaminofenil)- 6-dimetilaminoftalida; 3-(4- 

dietilaminofenil)-3-(1 - etil-2-metilindol-3-il) ftalida; 3,3-0!8(1-η-όυϋΙ-2- 

metilindol-3- il)ftalida;

[0030] 3,3-bis(2-etóxi-4-dietHamínofenil)-4-azaftalida; 3-[2-etóxi- 4-
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(N-etnanHino)fenH]-3-(1 -θΐΗ-2-ΓΠθίϊΗηάοΙ-3-Π)-4-3ζαίΐΗΗάΗ;

[0031] 3,6-dimetoxifluorano; 3.6-di-n-butoxifluorano; 2-meiH-6-(N·· 

etil-N-ptolilamino) fluorano; S-cloro-O-ciclo-hexilaminofluorano; 2-metH-

6-ciclo-hexilaminofluorano;  2-(2-cloroanilino)-6-di-n-butilaminofluorano; 

2-(3-trifluorometilanilino)-6-dietilaminofluorano; 2-(N-metüarriino)-6-(N· 

etil-Np- tolilamino) fluorano, 1 ^-dimetil-e-dietilaminofluorano; 2-cloro-3- 

metil-6-dietilaminofluorano; 2-anilino-3-metil-6-d!etilaminofluorano; 2- 

anilino-3- metil-O-dí-n-butílaminofluorano; 2-xilídi no-3-metH-6-

dietilaminofluorano; 1 ,2-benzo-6-dietilaminofluorano; 1,2-benzo-6-(N- 

etil-N~isobutilamino)fluorano; 1,2- benzo-6-(N-etil-N-

isoamllamino)fluorano; 2-(3-metóxi-4-dodecoxiestiril)quinolina; espi- 

ro[5H-(1)benzopirano(2!3-d)pimmidina-5!1’(3’H)isobenzofuran]-3'-ona; 

2-(dietilamino)-8-(diet!lamino)-4-metilespiro[5H-(1)benzopirrano(2,3- 

d)pirrimidina-5,r(3!H)isobenzofuran]-3'“Ona; 2·(άϊ·η··0υίΗ3ηιίηο)··8··(άΐ·π· 

butilamino)-4-metil-spiro[5H-(1)benzopirrano(2,3-d)pirhmidina- 

5,1'(3'H)isobenzofuran]-3'-ona; 2-(di-n-butilamíno)-8-(dietilamino)-4-

nietil-espiro[5H-(1)benzopirrano(2,3-d)pirrimidina·

SJXS’HjisobenzofuranJ-S’-ona; 2-(^ί-η-0υΐίΐΗΓηίηο)~8(Ν-β1:Π-Ν-

!SoamHamino)-4-metíl-espiro[5H-(1)benzopírrano(2,3-d)p!r!m!dina- 

5,r(3’H)!Sobenzofuran]-3'-ona; 2-(d!-nbutilamino)-8-(di“n-butilam!no)-4- 

fenila, e suas combinações.

[0032] Além das moléculas orgânicas, compostos inorgânicos po

dem também produzir respostas termocrômicas tais como: resinas de 

compósito de Ag2Hg2l4, Cu2Hgl4, e SrCO3 e MnO2. Em certos ca

sos, o uso de soluções de compostos inorgânicos tal como CoCI2 po

de ser usado para sintetizar materiais termocrômicos na presença de 

ésteres insaturados, peróxidos, e um acelerador.

[0033] Como um característica opcional adicional das concretiza

ções descritas aqui, requerentes revelaram que luz ultraviolela que 

negatívamente ímpactaram o desempenho e durabilidade do produto.
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Portanto, em algumas concretizações preferidas (mais ainda opcional), 

revestimentos com ultravioleta ou camadas de filtração são utilizados, 

tal como aplicado sobre o revestimento do pacote térmico transparente 

(ou em outro lugar).

[0034] Certos exemplos da invenção são até agora descritos 

abaixo, com relação a suas certas concretizações não limitantes, como 

ilustrados nos seguintes desenhos em que:

BREVE DESCFOÇÃO DE CERTOS DESENHOS DE EXEMPLO

[0035] Os desenhos aqui apresentados, que fazem parte deste 

pedido de patente, cada um ilustra uma concretização, ou um ou mais 

componentes de uma concretização, de um exemplo não limitante da 

invenção dos requerentes. Enquanto estes desenhos mostram certas 

concretizações preferidas da invenção dos requerentes, bem como 

suas certas características particularmente desejáveis, pretende-se 

que ele seja apenas exemplos e não seria interpretada como limitante 

do escopo da invenção dos requerentes.

[0036] A FIG. 1A ilustra uma concretização não limitante de um 

pacote de terapia por temperatura de acordo com a presente invenção. 

[0037] A FIG. 1B ilustra uma vista alternativa da concretização do 

pacote de terapia por temperatura ilustrada na FIG. 1 A.

[0038] A FIG. 2 ilustra uma concretização alternativa de um paco

te de terapia por temperatura de acordo com a presente invenção.

[0039] A FIG. 3 ilustra uma concretização alternativa de um pacote 

de terapia por temperatura de acordo com a presente invenção.

[0040] A FIG. 4 ilustra uma concretização alternativa de um pacote 

de terapia por temperatura de acordo com a presente invenção.

[0041] A FIG. 5 ilustra uma concretização alternativa de um pacote 

de terapia por temperatura de acordo com a presente invenção.

[0042] A FIG. 6 ilustra uma concretização alternativa de um pacote 

de terapia por temperatura de acordo com a presente invenção.
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DESCRIÇÃO DETALHADA DE CERTAS CONCRETIZAÇÕES 

EXEMPLARES DA INVENÇÃO

[0043] Para um entendimento mais completo da presente inven

ção, referência é agora feita à seguinte descrição de várias suas con

cretizações não limltantes, tomadas em combinação com os desenhos 

anexos em que como números de referência indicam como caracterís

ticas. Estas concretizações exemplares, reveladas e discutidas abaixo, 

auxiliarão em um outro entendimento das invenções descritas e reivin

dicadas aqui, mas elas não destinam-se a limitar o escopo da inven

ção de qualquer maneira.

[0044] Com referência inicialmente à Fig. 1, uma concretização 

exemplar do pacote térmico em que as novas composições aqui des

critas encontram utilidade é ilustrada all. Como ilustrado, pacote térmi

co 1 é um pacote de terapia formado de uma bolsa ou revestimento de 

pacote 3 enchido com uma pluralidade de elementos esféricos 5 que 

coletívamente compreendem um material de troca de temperatura que 

pode ser aquecido ou resfriado para provisão de terapia por tempera

tura quente ou fria para um usuário. Mais específicamente, na concre

tização ilustrada, o revestimento (ou bolsa) do pacote térmico é uma 

folha 3a de cloreto de polivinila ("PVC") (frente) transformada em uma 

forma desejável, tal como a configuração de pacote de semicírculo 

mostrada na Fig. 1 (por exemplo, útil para o tratamento de mastite), 

unida a uma segunda folha 3b similarmente modelada (posterior) ao 

longo do perímetro de cada folha respectiva. Isto é feito de preferência 

usando-se soldagem por calor ou por infravermelho, ou usando-se ou

tras técnicas adequadas tais como adesivos, para formar uma extre

midade selada 9 como ilustrado. Naturalmente, o modo de ligar as fo

lhas para formar um pacote não é material para a invenção, e o pacote 

pode ser montado usando-se diferentes métodos de formação ou uni

ão. Similarmente, o revestimento do pacote pode ser formado a partir 
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de outros materiais tal como (por exemplo) polietieleno ("PE"), ou de 

qualquer outro material adequado, ou combinação de materiais. Mate

riais adequados incluirão uma ou mais características de flexibilidade, 

durabilidade quando expostos a calor ou frio (e/ou para ciciagem tér

mica), e a capacidade de exibir propriedades transparentes ou semi- 

transparentes (isto é, transparência visual). Similarmente, o pacote 

não necessita ser feito a partir de folhas separadas mas podería ser 

extrudado ou preparado usando-se uma única folha dobrada (e extre

midade selada), por exemplo.

[0045] Por unir apenas as extremidades ou perímetro das folhas, a 

extremidade selada 9 é obtida embora deixando o interior do revesti

mento ou bolsa com um volume definido que é enchido com uma plu

ralidade de elementos esféricos 5, como ilustrado. Como descrito em 

outros detalhes em combinação com os exemplos providos abaixo, 

elementos esféricos 5 são de preferência contas de gel semi-sólido, 

formadas a partir de um hidrogel polimérico impregnado com agentes 

termocrômicos 7 (vide a Fig. 1B) em um novo processo para se obter 

durabilidade de conta aperfeiçoada e propriedades termocrômicas 

aperfeiçoadas, incluindo vida útil da funcionalidade de mudança de cor 

aumentada e números aumentos de ciclos de mudança de cor (isto é, 

o produto pode mudar cores mais vezes do que os produtos da técnica 

anterior).

[0046] Como será apreciado, uma vez que contas de hidrogel ter

mocrômicas são utilizadas (nesta concretização), pacote 1 é de prefe

rência formado usando-se um revestimento de pacote que é transpa

rente, ou que pelo menos inclui porções que são transparentes, de 

modo que as propriedades de mudança de cor das contas dentro do 

pacote 1 pode ser visto pelo usuário do pacote. Assim, por exemplo, o 

revestimento de pacote total pode ser transparente ou, alternativamen

te, um lado pode ser transparente com o outro lado sendo formado de 
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um tecido opaco para o conforto. Além disso alternativamente, janelas 

transparentes podem ser providas em um revestimento de pacote de 

outra maneira opaco de modo que as contas termocrômicas podem 

ser vistas por um usuário.

[0047] Como discutido acima, as concretizações preferidas das 

invenções aqui descritas utilizam pigmentos termocrômicos incorpora

dos em pacotes de terapia por temperatura, de modo que a (aproxi

mada) temperatura do pacote de terapia pode ser prontamente deter

minada por visão simples da cor do próprio pacote. Por incorporação 

das propriedades termocrômicas como tal, por visão simples da cor do 

pacote de terapia, é possível prontamente determinar se o pacote é 

aquecido ou é resfriado, e assim pronto para prover terapia por tempe

ratura. Além do mais, é possível determinar, simplismente por visão do 

pacote, qual tipo de terapia o pacote está pronto para fornecer. No en

tanto, é sempre recomendado medir a temperatura do pacote de tera

pia quente ou frio antes do uso (para verificar que não está demasia

damente quente ou demasiadamente frio), para prevenir queimaduras 

ou ulceração produzida pelo gelo.

[0048] Para tratamentos com calor como sendo terapêutico, a 

temperatura do pacote quente/frio seria pelo menos vários graus Cel

sius acima da temperatura da pele de um usuário. Similarmente, os 

tratamentos com frio como sendo terapêuticos, a temperatura do paco

te quente/frio seria pelo menos vários graus Celsius abaixo da tempe

ratura da pele do usuário. Assim, para terapia fria eficaz, o material de 

troca de temperatura de um pacote de terapia (por exemplo, elemen

tos 5 do pacote 1) seriam resfriados para uma temperatura adequa

damente fria, tal como por resfriamento do pacote em um freezer (ou 

usando-se um banho de água gelada, ou outro método adequado). De 

modo inverso, para terapia quente eficaz, o material de troca de tem

peratura de um pacote de terapia seria aquecido para uma temperatu
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ra adequadamente quente, que pode ser realizada por tratamento com 

micro-onda do pacote (ou usando-se água quente, ou outro método 

adequado). Temperaturas demasiadamente altas ou demasiadamente 

baixas seriam sempre evitadas por razões de segurança. Portanto, a 

temperatura do pacote sempre seria testada antes do uso.

[0049] Reconhecimento que certas faixas de temperatura são de

sejáveis, concretizações preferidas dos pacotes térmicos descritos 

aqui são configurados de modo que indícios de cor são exibidos quan

do o material de troca de temperatura cai dentro das faixas de tempe

ratura, e também de modo que separam indício de cor é exibido quan

do o material de troca de temperatura cai do lado de fora daquelas fai

xas. Por exemplo, em uma concretização particularmente preferida, 

um pacote é configurado como incluindo uma composição do material 

de troca de temperatura, que inclui especificamente agentes termo- 

crômicos selecionados de modo que o pacote térmico exemplar pare

ce azul quanto na temperatura ambiente (não terapêutica), roxo quan

do é resfriada para a faixa de temperatura adequada para terapia fria 

recomendada pelo médico, e branca ou clara quando é aquecido para 

a faixa de temperatura adequada para a terapia de calor recomendada 

pelo médico. Naturalmente, pretende-se que quaisquer faixas de tem

peraturas descritas não sejam limitantes, e os pacotes térmicos descri

tos aqui pode ser talhados para exibir tais cores em diferentes faixas 

de temperaturas (ou, em um outro exemplo, para exibir diferentes cor

tes dentro das mesmas faixas).

[0050] Falando de modo geral, colorantes termicrômicos funcio

nam por absorção seletiva de uma porção do espectro visível de luz, 

deixando a porção restante do espectro como sendo refletida e assim 

observada. Assim, quando colorantes termicrômicos são integrados 

em um material de troca térmica, tal como gel sólido, semi-sólido, ou 

contínuo, a cor aparente do gel, em uma dada temperatura, dependerá 
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das cores refletidas (isto é, não absorvidas) na respectiva temperatura. 

Neste mesmo ponto, é importante observar que materiais termocrômi- 

cos podem ser projetados (ou selecionados) de modo que eles exibam 

cor acima ou abaixo das temperaturas limiares (isto é, desenvolver ou 

desligar), ou descolorem acima ou abaixo das temperaturas limiares 

(isto é, desligar). Por exemplo, um pó termocrômico de descoloração 

vermelho pode exibir a cor vermelha a temperaturas abaixo de 0Ό, 

não exibem nenhuma cor (isto é, seja incolor) a temperaturas acima de 

0Ό. De modo inverso, um pó termocrômico em desenvolvimento ver

melho pode exibir nenhuma cor (isto é, parece incolor) a temperaturas 

abaixo de 50Ό, mas exibem a cor vermelha a temperaturas acima de 

50Ό.

[0051] Como uma faceta dos muitos aperfeiçoamentos da técnica 

anterior descrita aqui, requerentes revelaram uma composição e um 

processo para se obter um produto de pacote térmico que visual mente 

indica três faixas de temperaturas, usando-se apenas dois agentes 

termocrômicos, desse modo salvando os custos do uso de um terceiro 

agente termocrômico, enquanto também obtendo um material de troca 

térmica, em forma de gel, que é mais estável, e que exibe desempe

nho termocrômico reversível aperfeiçoado. Como um exemplo de tal 

gel de troca térmico aperfeiçoado é formado a partir de uma composi

ção particularmente selecionada de modo que o gel parece azul a 

temperatura ambiente (entre cerca de 0 e 38 graus Celsius), inco- 

lor/branco acima de 38 graus Celsius (por exemplo, a temperaturas 

eficazes para terapia de calor), e roxo abaixo de 0 graus Celsius (por 

exemplo, a temperaturas eficazes para terapia fria). Tal produto, como 

descrito em mais detalhes totais infra, utiliza os dois agentes termo

crômicos sinergicamente para criar uma Terceira cor, por reflexão de 

duas cores simultaneamente (dentro de uma faixa de temperatura pré- 

selecíonada), de modo que os espectros das duas cores refletiam 
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combinações visualmente desse modo parecendo como uma terceira 

cor. Nesta concretização específica, por exemplo, os pigmentos ter- 

mocrômicos são selecionados de modo que o primeiro - neste caso 

azul - agente termocrômico descolore? (absorção de todos os compri

mentos de onda para parecer clara ou branco) acima de 38 graus Cel

sius, enquanto de outra maneira parecendo azul a qualquer temperatu

ra abaixo de 38 graus Celsius. O segundo agente termocrômico - nes

te caso vermelho ■··· normalmente parece branco ou claro em qualquer 

temperatura acima de 0 grau Celsius mas desenvolve na cor vermelha 

abaixo de tal temperatura. Consequentemente, na faixa de temperatu

ra onde o pigmento termocrômico azul não descoloriu (e portanto exi

be como azul) e o pigmento termocrômico vermelho se desenvolveu 

para exibir vermelho - neste caso a faixa de temperatura abaixo de 0 

graus Celsius - os espectros de luz vermelha e azul refletido combi

nam e visualmente parecem roxo para um olho humano.

[0052] Como acima mencionado, na concretização exemplar ilus

trada, o produto exemplar descrito exibe três cores - branco/incolor, 

azui e roxo ~ em três diferentes faixas de temperaturas, mas usando- 

se apenas dois pigmentos termocrômicos. A eliminação, neste caso, 

do uso de um terceiro pigmento termocrômico (para se obter a Tercei

ra cor) não apenas economiza custos (isto é, pigmentos termocrômi

cos são caros) mas também resulta em um produto de cor mais estru

turalmente estável, melhor realização, particularmente quando os pig

mentos termocrômicos utilizados são combinados com um tamanho de 

grão selecionado entre cerca de 5 - 20 micrometres. Em tal caso, o 

tamanho de partícula do grão contribui para este melhor desempenho, 

como faz o uso de menos pigmento termocrômico (a menor quantida

de de pigmento substituindo assim menos polímero, resultando em um 

produto de gel mais forte).

[0053] Na concretização descrita imediatamente acima, os dois 

Petição 870190042864, de 07/05/2019, pág. 31/82



25/43

pós termocrômicos são combinados com uma mistura de polímeros 

que é ulteriormente processada para formar ou gel contínuo ou uma 

pluralidade de contas de hidrogeí semissólidas (ou sólidas). Na con

cretização exemplar, empregando contas, o produto de conta de gel 

resultante é então instalado em um revestimento de pacote térmico 

transparente (de preferência), como a pluralidade de elementos esféri

cos 5, e depois disso serve o papel do material de troca de temperatu

ra do pacote térmico mostrado na Fig. 1. Como tais, porque os pig

mentos termocrômicos são integrados no próprio material de troca de 

temperatura, o pacote 1, além das outras vantagens descritas aqui, 

sinais mais exatos da verdadeira temperatura do pacote de terapia, 

quando comparados com se os pigmentos termocrômicos foram insta

lados no revestimento do pacote externo (a temperatura de revesti

mento do pacote externa sensível ao ar ambiente, superfície que ele 

contata, etc.).

[0054] O Pacote 1, como ilustrado na Fig. 1, é projetado e destina- 

se a ser aquecido (por exemplo, em um micro-onda) e é resfriado (por 

exemplo, para temperaturas congelantes) através de numerosos ciclos 

de aquecimento e resfriamento de modo que tanto terapia quente 

quanto terapia fria podem ser fornecidas (nos tratamentos de terapia 

alternativos ou alternantes) usando-se o mesmo pacote de terapia. 

Consequentemente, os novos hidrogéis termocrômicos descritos aqui 

são formados, a partir das composições descritas aqui usando-se os 

métodos descritos aqui, tais que eles são capazes de ser aquecidos e 

resfriados repetidamente sem perda da integridade estrutural do hidro- 

gel. Assim, em concretizações em que os hidrogéis descritos aqui são 

transformados nas contas esféricas (de preferência semi-sólidas de- 

formáveis), os ciclos de aquecimento e resfriamento não degradarão a 

estrutura de conta (isto é, contas permanecerão contas). Similarmente, 

em concretizações que empregam um gel contínuo, o gel contínuo não 
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será nocivamente impactado pelos ciclos de aquecimento e resfria

mento. Do mesmo modo, os agentes termocrômicos usados em várias 

concretizações aqui descritas são impregnados dentro do hidrogel 

usando-se composições e métodos que resultam no desempenho de 

integração duradouro e termocrômico aperfeiçoado (isto é, mudança 

de cor).

PROCEDIMENTO GERAL:

[0055] Falando em geral, um método de preparação dos polímeros 

termocrômicos, úteis como material de troca térmica, é realizado 

usando-se as seguintes etapas:

[0056] Etapa 1: Misturar o dispersante, auxiliar de dispersão, sol

vente, e pó termocrômico. Combinar a composição termocrômica pré- 

misturada com o material de polimerização bruto obtido a partir do po

límero poliacrílico (e/ou derivado de celulose) para se obter uma mistu

ra líquida. De preferência manter o pH do líquido misturado entre cerca 

de 3-10.

[0057] Etapa 2: Iniciar polimerização do líquido misturado a 40- 

88Ό, para se obter hidrogel termocrômico (a ser usado na forma de 

microesfera ou gel contínuo). Evitar altas temperaturas de reação que 

danificará ou destruirá o pó termocrômico (ou suas propriedades) ou 

lead to implosão coloidal. Evitar temperaturas de reação demasiada

mente baixas que resultará em falha de polimerização.

[0058] Na Etapa 2, se microesferas estiverem sendo preparadas, 

gotejar o líquido misto durante a polimerização em uma solução oleosa 

(por exemplo, óleo de silicone) em que contas se formarão. Posterior

mente, limpar as microesferas (ou contas) para remover o óleo. O 

tempo de limpeza é de preferência cerca de 10-30 minutos, e a tempe

ratura de limpeza é de preferência cerca de 0-45Ό. Posteriormente, 

secar as microesferas a baixa temperatura, de preferência entre 40- 

80Ό, por cerca de 1-4 horas. O requerente reveiou que é necessário 
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evitar faixas de temperatura de secagem mais altas, uma vez que tais 

temperaturas de secagem mais altas danificam os pigmentos termo- 

crômicos que resultam em vida de pigmento mais curta e ciclos de 

mudança de cor disponíveis menores. De modo inverso, o requente 

revelou que secagem com temperaturas mais baixas reduz eficácia de 

processo.

CONCRETIZAÇÕES EXEMPLARES NÃO LIMITANTES: 

Concretização 1

[0059] Esta concretização refere-se a um método para a prepara

ção de um gel termocrômico reversível, compreendendo as seguintes 

etapas: pré-misturação do pó termocrômico com dispersante, solvente 

e auxiliar de dispersão para se obter pasta de cor termocrômica, e mis- 

turação de uma pasta de cor termocrômica com polímero para se obter 

um material de troca térmica em forma de gel. Os componentes espe

cíficos e seu conteúdo como mostrado na Tabela 1.

Tabela 1

Componente % de teor
Polímero Poliacrilato de sódio 40

Pó termocrômico 0Ό tipo de descoloração vermelha + 
38Ό tipo de descoloração azul, com 

o tamanho de partícula de 5-10 m

1

Dispersante Tween-20 19
Auxiliar de dispersão Álcool de alila 35

Solvente Glicerina 5

[0060] O material de troca térmica em forma de gel preparado na 

concretização pode ser usado em forma de gel contínua, ou alternati

vamente transformado em microesferas de gel (usando-se etapas 

descritas em outro lugar no relatório). O gel de troca térmica é de pre

ferência instalado em um revestimento de pacote térmico, tal como o 

revestimento exemplar mostrado como 3 na Fig. 1. O resultado é um 

pacote de terapia fria/quente termocrômica reversível que pode ser 
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usado para prover uma terapia por temperatura fria e/ou quente (por 

exemplo, por aquecimento do pacote obtido em um micro-onda, ou 

resfriamento em um freezer).

Concretização 2

[0061] Esta concretização refere-se a um método para a prepara

ção de um gel termocrômico reversível, compreendendo as seguintes 

etapas: pré-misturação do pó termocrômico com dispersante, solvente, 

e auxiliar de dispersão para se obter pasta de cor termocrômíca. A 

pasta de cor termocrômíca aqui em seguida misturada com polímero 

para se obter um material de troca térmica em forma de gel. Os com

ponentes específicos e seu conteúdo como mostrado na Tabela 2.

Tabela 2

Componente % de teor
Polímero Alginato de amônio 31

Pó termocrômico 0Ό tipo de descoloração azul + 
50Ό tipo de desenvolvimento de 

vermelho, com o tamanho de partí
cula de 10-15 m

4,5

Dispersante Span-40 33
Auxiliar de dispersão Butanotriol 1,5

Solvente Propileno glicol 30

[0062] O material de troca térmica em forma de gel preparado na 

concretização pode ser usado em forma de gel contínua, ou alternati

vamente transformado em microesferas de gel (usando-se etapas 

descritas em outro lugar no relatório). O gel de troca térmica é de pre

ferência instalado em um revestimento de pacote térmico, tal como o 

revestimento exemplar mostrado como 3 na Fig. 1. O resultado é um 

pacote de terapia fria/quente termocrômica reversível que pode ser 

usado para prover uma terapia por temperatura fria e/ou quente (por 

exemplo, por aquecimento do pacote obtido em um micro-onda, ou 

resfriamento em um freezer).
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Concretização 3

[0063] Esta concretização refere-se a um método para a prepara

ção de um gel termocrômico reversível, compreendendo as seguintes 

etapas: pré-misturação do pó termocrômico com dispersante, solvente, 

e auxiliar de dispersão para se obter pasta de cor termocrômíca. A 

pasta de cor termocrômíca aqui em seguida misturada com polímero 

para se obter um material de troca térmica em forma de gel. Os com

ponentes específicos e seu conteúdo como mostrado na Tabela 3.

Tabela 3

Componente % de teor
Polímero Carboximetil celulose de sódio 25

Pó termocrômico 40Ό tipo de desenvolvimento azul + 
55Ό tipo de desenvolvimento de 

vermelho, com o tamanho de partí
cula de 15-20 m

5

Dispersante Span-40 20
Auxiliar de dispersão Álcool de alila 20

Solvente Propileno glicol 30

[0064] O material de troca térmica em forma de gel preparado na 

concretização pode ser usado em forma de gel contínua, ou alternati

vamente transformado em microesferas de gel (ou contas). Posterior

mente, o gel de troca térmica é de preferência instalado em um reves

timento de pacote térmico, tal como o revestimento exemplar mostrado 

como 3 na Fig. 1. O resultado é um pacote de terapia fria/quente ter- 

mocrômica reversível que pode ser usado para prover uma terapia por 

temperatura fria e/ou quente (por exemplo, por aquecimento do paco

te obtido em um micro-onda, ou resfriamento em um freezer). 

Concretização 4

[0065] Esta concretização refere-se a um método para a prepara

ção de uma pluralidade de microesferas termocrômicas reversíveis, 

compreendendo as seguintes etapas:
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[0066] Misturação do dispersante, auxiliar de dispersão, solvente, 

e pó termocrômico, e depois disso adição da tal mistura à matéria pri

ma de polimerização do polímero poliacrilico (ou solução mista de mo

nômero e inicíador para se obter um líquido misto. Posteriormente, o 

líquido misto é gotejado para dentro de uma fase oleosa, para permitir 

que a reação de polimerização forme microesferas termocrômicas. A 

temperatura de polimerização é de preferência controlada para per

manecer entre 40Ό-88Ό. Temperaturas mais altas ou mais baixas 

podem prevenir a formação das microesferas. Depois da conclusão da 

polimerização, limpar as microesferas (ou contas) para remover o óleo. 

O tempo de limpeza é de preferência cerca de 10-30 minutos, e a 

temperatura de limpeza é de preferência cerca de 0-45Ό. Posterior

mente, secar as microesferas a baixa temperatura, de preferência en

tre 40-80Ό, por cerca de 1-4 horas. O requente revelou que é neces

sário evitar faixas de temperatura de secagem mais altas, uma vez 

que tais temperaturas de secagem mais altas danificam os pigmentos 

termocrômicos que resultam em vida de pigmento mais curta e ciclos 

de mudança de cor disponíveis menores. De modo inverso, o requente 

revelou que secagem com temperaturas mais baixas vermelhouz efi

cácia de processo. Depois que a limpeza e secagem é completada, a 

pluralidade de microesferas obtidas são úteis como um material de 

troca térmica. Os componentes específicos e seu conteúdo na concre

tização são como mostrados na Tabela 4.
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Tabela 4

Componente % de teor
Polímero Polimetacrilato (Razão de massa de 

metacrilato para persulfato de po
tássio é de 50: 1)

38

Pó termocrômico -10Ό tipo de descoloração azul + 
38Ό tipo de desenvolvimento de 

vermelho + 55Ό tipo de desenvol
vimento amarelo com o tamanho de 

partícula de 15-20 m

7

Dispersante Span-80 1,5
Auxiliar de dispersão Poliglicerol 28,5

Solvente Propileno glicol 25

[0067] Depois que materiais de troca térmica configurados como 

microesfera, em forma de gel são obtidos, o material de troca térmica 

é de preferência instalado em um revestimento de pacote térmico, tal 

como o revestimento exemplar mostrado como 3 na Fig. 1. O resultado 

é um pacote de terapia fria/quente termocrômica reversível que pode 

ser usado para prover uma terapia por temperatura fria e/ou quente 

(por exemplo, por aquecimento do pacote obtido em um micro-onda, 

ou resfriamento em um freezer).

Concretização 5

[0068] Esta concretização refere-se a um método para a prepara

ção de um gel termocrômico reversível, compreendendo as seguintes 

etapas:

[0069] Misturação do dispersante, auxiliar de dispersão, solvente, 

e pó termocrômico, e depois disso adição da tal mistura à matéria- 

prima de polimerização do polímero poliacrílico (ou solução mista de 

monômero e iniciador para se obter um líquido misto. Posteriormente, 

o líquido misto é diretamente polimerizado entre cerca de 40-88Ό pa

ra se obter um material de troca térmica de forma em gel contínua. Os 
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componentes específicos e seu conteúdo na concretização são mos

trados na Tabela 5.

Tabela 5

Componente % de teor
Polímero Poliacrilato de sódio (Razão de mas

sa de acrilato de sódio para persulfa
te de amônio é de 200: 1)

5

Pó termocrômico -10Ό tipo de descoloração azul + 
38Ό tipo de desenvolvimento de 

vermelho + 55Ό tipo de desenvolvi
mento amarelo com o tamanho de 

partícula de 10-20 m

5

Dispersante Tween-80 30
Auxiliar de dispersão N-propanol 30

Solvente Água 30

[0070] O material de troca térmica em forma de gel preparado na 

concretização é de preferência instalado em um revestimento de paco

te térmico, tal como o revestimento exemplar mostrado como 3 na Fig.

1. O resultado é um pacote de terapia fria/quente termocrômica rever

sível que pode ser usado para prover uma terapia por temperatura fria 

e/ou quente (por exemplo, por aquecimento do pacote obtido em um 

micro-onda, ou resfriamento em um freezer).

Concretização 6

[0071] Esta concretização refere-se a um método para a prepara

ção de um gel termocrômico reversível, compreendendo as seguintes 

etapas:

[0072] Pré-misturação do pó termocrômico com dispersante, sol

vente, e auxiliar de dispersão para se obter pasta de cor termocrômica, 

e depois disso misturação de uma pasta de cor termocrômica com po

límero para se obter um material de troca térmica em forma de gel. Os 

componentes específicos e seu conteúdo como mostrado na Tabela 6.
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Tabela 6

Componente % de teor
Polímero Poliacrilamida 20

Ágar 20

Pó termocrômico 0Ό tipo de descoloração vermelha + 
38Ό tipo de descoloração azul, com 

o tamanho de partícula de 5-10 m

1

Dispersante Tween-20 19
Auxiliar de dispersão Álcool de alila 35

Solvente Glicerina 5

[0073] O material de troca térmica em forma de gel preparado na 

concretização pode ser usado em forma de gel contínua, ou alternati

vamente transformado em microesferas de gel (ou contas). Posterior

mente, o gel de troca térmica é de preferência instalado em um reves

timento de pacote térmico, tal como o revestimento exemplar mostrado 

como 3 na Fig. 1. O resultado é um pacote de terapia fria/quente ter- 

mocrômica reversível que pode ser usado para prover uma terapia por 

temperatura fria e/ou quente (por exemplo, por aquecimento do paco

te obtido em um micro-onda, ou resfriamento em um freezer). 

Concretização 7

[0074] Esta concretização refere-se a um método para a prepara

ção de um gel termocrômico reversívei, compreendendo as seguintes 

etapas:

[0075] Pré-misturação do pó termocrômico com dispersante, sol

vente, e auxiliar de dispersão para se obter pasta de cor termocrômica, 

e depois disso misturação de uma pasta de cor termocrômica com po

límero para se obter um material de troca térmica em forma de gel. Os 

componentes específicos e seu conteúdo como mostrado na Tabela 7.
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Tabela 7

Componente % de teor
Polímero Poliacrilamída 20

Hidroxietil celulose 20

Pó termocrômico 0Ό tipo de descoloração vermelha + 
38Ό tipo de descoloração azul, com o 

tamanho de partícula de 5-10 m

1

Dispersante Tween-20 19
Auxiliar de disper

são
Álcool de alila 35

Solvente Glicerina 5

[0076] O material de troca térmica em forma de gel preparado na 

concretização pode ser usado em forma de gel contínua, ou alternati- 

vamente transformado em microesferas de gel (ou contas). Posterior

mente, o gel de troca térmica é de preferência instalado em um reves

timento de pacote térmico, tal como o revestimento exemplar mostrado 

como 3 na Fig. 1. O resultado é um pacote de terapia fria/quente ter- 

mocrômica reversível que pode ser usado para prover uma terapia por 

temperatura fria e/ou quente (por exemplo, por aquecimento do pacote 

obtido em um micro-onda, ou resfriamento em um freezer). 

Concretização 8

[0077] Esta concretização refere-se a um método para a prepara

ção de um gel termocrômico reversível, compreendendo as seguintes 

etapas:

[0078] Pré-misturação do pó termocrômico com dispersante, sol

vente, e auxiliar de dispersão para se obter pasta de cor termocrômica, 

e depois disso misturação de uma pasta de cor termocrômica com po

límero para se obter um material de troca térmica em forma de gel. Os 

componentes específicos e seu conteúdo como mostrado na Tabela 8.
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Tabela 8

Componente % de teor
Polímero Ágar 20

Hidroxietil celulose 20

Pó termocrômico 0Ό tipo de descoloração vermelha + 
38Ό tipo de descoloração azul, com o 

tamanho de partícula de 5-10 m

1

Dispersante Tween-20 19
Auxiliar de disper

são
Álcool de alila 35

Solvente Glicerina 5

[0079] O material de troca térmica em forma de gel preparado na 

concretização pode ser usado em forma de gel contínua, ou alternati

vamente transformado em microesferas de gel (ou contas). Posterior

mente, o gel de troca térmica é de preferência instalado em um reves

timento de pacote térmico, tal como o revestimento exemplar mostrado 

como 3 na Fig. 1. O resultado é um pacote de terapia fria/quente ter- 

mocrômica reversível que pode ser usado para prover uma terapia por 

temperatura fria e/ou quente (por exempio, por aquecimento do paco

te obtido em um micro-onda, ou resfriamento em um freezer). 

Concretização 9

[0080] Esta concretização refere-se a um método para a prepara

ção de um gel termocrômico reversível, compreendendo as seguintes 

etapas:

[0081] Pré-misturação do pó termocrômico com dispersante, sol

vente, e auxiliar de dispersão para se obter pasta de cor termocrômica, 

e depois disso misturação de uma pasta de cor termocrômica com po

límero para se obter um material de troca térmica em forma de gel. Os 

componentes específicos e seu conteúdo como mostrado na Tabela 9.
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Tabela 9

Componente % de teor
Polímero Poliacrilamida 15

Hidroxietil celulose 12
Ágar 13

Pó termocrômico 0Ό tipo de descoloração vermelha + 
38Ό tipo de descoloração azul, com 

o tamanho de partícula de 5-10 m

1

Dispersante Tween-20 19
Auxiliar de dispersão Álcool de aiiia 35

Solvente Glicerina 5

[0082] O material de troca térmica em forma de gel preparado na 

concretização pode ser usado em forma de gel contínua, ou alternati

vamente transformado em microesferas de gel (ou contas). Posterior

mente, o gel de troca térmica é de preferência instalado em um reves

timento de pacote térmico, tal como o revestimento exemplar mostrado 

como 3 na Fig. 1. O resultado é um pacote de terapia fria/quente ter- 

mocrômica reversível que pode ser usado para prover uma terapia por 

temperatura fria e/ou quente (por exemplo, por aquecimento do paco

te obtido em um micro-onda, ou resfriamento em um freezer).

Exemplo comparativo 1

[0083] A concretização refere-se a um método para a preparação 

de um gel termocrômico reversível; as etapas de preparação são basi

camente as mesmas que aquela na concretização 1, exceto que: o te

or de poliacrilato de sódio seja 45% e o teor de álcool de alila seja 

30%.

Exemplo comparativo 2

[0084] A concretização refere-se a um método para a preparação 

de um gel termocrômico reversível; as etapas de preparação são basi

camente as mesmas que aquela na concretização 1, exceto que: o te

or de pó termocrômico seja 0,5% e o teor de álcool de alila seja 34,5%.
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Exemplo comparativo 3

[0085] A concretização refere-se a um método para a preparação 

de um gel termocrômico reversível; as etapas de preparação são basi

camente as mesmas que aquela na concretização 1, exceto que: o au

xiliar de dispersão seja etileno glícol.

Exemplo comparativo 4

[0086] A concretização refere-se a um método para a preparação 

de um gel termocrômico reversível; as etapas de preparação são basi

camente as mesmas que aquela na concretização 1, exceto que: o 

solvente seja metanol.

Exemplo comparativo 5

[0087] A concretização refere-se a um método para a preparação 

de um gel termocrômico reversível; as etapas de preparação são basi

camente as mesmas que aquela na concretização 1, exceto que: o 

tamanho de partícula de pó termocrômico seja 25 micra.

Exemplo comparativo 6

[0088] A concretização refere-se a um método para a preparação 

de uma microesfera termocrômica reversível; as etapas de preparação 

são basicamente as mesmas que aquela na concretização 3, exceto 

que: a temperatura de polimerização seja controlada a 100Ό.

Exemplo comparativo 7

[0089] A concretização refere-se a um método para a preparação 

de uma microesfera termocrômica reversível; as etapas de preparação 

são basicamente as mesmas que aquela na concretização 3, exceto 

que: a temperatura de limpeza da microesfera termocrômica seja con

trolada a 50Ό.

Teste de desempenho

[0090] O método de teste de envelhecimento acelerado a 50Ό foi 

usado para testar a vida de armazenagem, e para estimular as condi

ções de uso real, a fim de aproximar as vezes para as quais o desem- 

Petição 870190042864, de 07/05/2019, pág. 44/82



38/43

penho de mudança de cor do produto estará disponível. Isto é, além 

da testagem do produto para uma vida de prateleira suficientemente 

longa antes do uso, os testes realizados foram projetados para deter

minas quando ou se os pigmentos termocrômicos perderão desempe

nho, ao serem submetidos a ciclagem térmica quente e fria (por exem

plo, aquecimento e colagem). Os testes foram realizados para o produ

to termocrômico preparado em cada concretização descrita acima de. 

Os resultados de teste são mostrados na Tabela 5 abaixo:

Tabela 5

Faixa Termocrômica Color ciclos 
de mudan
ça disponí
veis (esti

mado)

Vida de ar
mazena

gem (Mon
ths- estima

te d)

Condição de 
descolora- 

ção/proprieda 
des de reten

ção de cor

Concreti
zação 1

Sendo roxa abaixo 
de OO, azul dentro 
de OO - 380, e in
color acima de 380

255 36 Retém a cor 
também

Concreti
zação 2

Sendo azul abaixo 
de OO, incolor den
tro de OO - 50° C, e 
vermelha acima de

500

260 37 Retém a cor 
também

Concreti
zação 3

Sendo incolor abai
xo de 400, azul 
dentro de 400 - 

550, e roxo acima 
de 550

264 37 Retém a cor 
também

Concreti
zação 4

Sendo azul abaixo 
de -10O, incolor 
dentro de -10O - 

380, vermelho den
tro de 380 - 550, 
e laranja acima de

550

257 36 Retém a cor 
também
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Faixa Termocrômica Color ciclos 
de mudan
ça disponí
veis (esti

mado)

Vida de ar
mazena

gem (Mon
ths- estima

te d)

Condição de 
descolora- 

ção/proprleda 
des de reten

ção de cor

Concreti- Sendo azul abaixo 
zação 5 de -10Ό, incolor 

dentro de -10Ό - 
38Ό, vermelho den
tro de 38Ό - 55Ό, 
e laranja acima de 

55Ό

265 37 Retém a cor ί
também

Concreti- Sendo roxa abaixo 
zação 6 de 0Ό, azul dentro 

de 0Ό - 38Ό, e in
color acima de 38Ό

258 36 Retém a cor 
também

Concreti- Sendo roxa abaixo 
zação 7 de 0Ό, azul dentro 

de 0Ό - 38Ό, e in
color acima de 38Ό

280 39 Retém a cor 
também

Concreti- Sendo roxa abaixo 
zação 8 de 0Ό, azul dentro 

de 0Ό - 38Ό, e in
color acima de 38Ό

260 36 Retém a cor ί
também

Concreti- Sendo roxa abaixo 
zação 9 de 0Ό, azul dentro 

de 0Ό - 38Ό, e in
color acima de 38Ό

262 36 Retém a cor 
também

Exemplo Sendo roxa abaixo 
compara- de 0Ό, azul dentro 

tivo 1 de 0Ό - 38Ό, e in
color acima de 38Ό

77 11 Fácil de des- 
colorir

Exemplo Sendo roxa abaixo 
compara- de 0Ό, azul dentro 

tivo 2 de 0Ό - 38Ό, e in
color acima de 38Ό

9 Fácil de des- 
colorir
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Faixa Termocrômica Color ciclos 
de mudan
ça disponí
veis (esti

mado)

Vida de ar
mazena

gem (Mon
ths- estima

te d)

Condição de 
descolora- 

ção/proprieda 
des de reten

ção de cor

Exemplo 
compara

tivo 3

Sendo roxa abaixo 
de 0Ό, azul dentro 
de 0Ό - 38Ό, e in
color acima de 38Ό

60 7 Fácil de des
cobrir

Exemplo 
compara

tivo 4

Sendo roxa abaixo 
de 0Ό, azul dentro 
de 0Ό - 38Ό, e in
color acima de 38Ό

33 5 Fácil de des
cobrir

Exemplo 
compara

tivo 5

Sendo roxa abaixo 
de 0Ό, azul dentro 
de 0Ό - 38Ό, e in
color acima de 38Ό

85 10 Fácil de des
cobrir

Exemplo 
compara

tivo 6

Sendo blue abaixo 
De -10Ό, incolor

40 6 Fácil de des
cobrir

dentro de -10Ό - 
38Ό, vermelho den
tro de 38Ό - 55Ό, 
e laranja acima de 

55Ό

Exemplo 
compara

tivo 7

Sendo azul abaixo 
de -10Ό, incolor 
dentro de -10Ό - 

38Ό, vermelho den
tro de 38Ό - 55Ό, 
e laranja acima de 

55Ό

63 9 Fácil de des
cobrir

[0091] Embora as concretizações de pacote térmico revelado aci

ma fosse discutido em ligação com a Fig. 1, que ilustra material de tro

ca térmica de hidrogel transformado em contas ou microesferas (isto é, 
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como elementos esféricos 5), concretizações de gel contínuo, tal como 

o pacote térmico exemplar 200 ilustrado na Fig. 2, são também con

templadas dentro do escopo da invenção. Pacote térmico 200, como 

pacote térmico 1, utiliza um material de hidrogel de troca térmica, mas 

na forma de gel como fluido ou contínuo 205, também impregnado 

com pigmento termocrômico reversível (para se obter as funcionalida

des e aperfeiçoamentos descritas aqui) (não mostradas). Além do 

mais, o revestimento 203 do pacote térmico 200, como pacote térmico 

1, pode ser formado em um número ilimitado de meio sem se afastar 

do escopo da invenção (por exemplo, com IR soldagem, extrusão, 

etc.). Além disso, em algumas concretizações preferidas, revestimen

tos ultravioleta ou camadas de filtração são aplicados (nestas ou ou

tras concretizações) sobre o revestimento de pacote térmico transpa

rente (ou em outro lugar).

[0092] Nas concretizações opcionais dos pacotes térmicos permi

tidos por este relatório, os pacotes térmicos podem ser configurados e 

modelados para se adaptar as partes do corpo humano. Por exemplo, 

as Figuras 3-6 mostram pacotes modelados para se adaptar à face 

(pacote 300), costas (pacote 400), pescoço (pacote 500), e joelho (pa

cote 600), respectivamente. Qualquer forma de pacote pode, natural

mente, ser utilizado. Mais de preferência, embalagens térmicas em gel 

contínuo utilizarão composições em gel que não congelem, e portanto, 

permanecem mole e maleável, mesmo quando resfriados para abaixo 

de 0 grau Celsius. Similarmente, nas concretizações tal como pacote 1 

(vide a Fig. 1) que utilizam microesferas ou contas como o material de 

troca térmica, é preferível usar pelo menos uma quantidade pequena 

de líquido, para lubrificar e permitir movimento e fluxo de conta, que 

também inclui um agente anticongelamento para evitar solidificação do 

pacote quando resfriado para temperaturas congelantes (para manter 

o conforto no uso). Aditivos de anticongelamento exemplares adequa
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dos que podem ser usados são propileno glicol, glicerina, e outros.

[0093] Em certas concretizações exemplares, a percentagem das 

contas de hidrogel dentro do volume do pacote pode variar de 10% a 

100%, incluindo entre 20% a 80% e entre 40% a 60% com o restante 

do volume, se existente, compreendendo líquido e/ou ar. Além do 

mais, as contas de hidrogel podem ser todas sólidas, elas podem ser 

uma combinação de contas sólidas e ocas para permitir adaptação das 

propriedades de troca térmica.

[0094] Além das vantagens já descritas acima de, as seguintes 

vantagens adicionais das invenções descritas aqui são obtidas sozi

nhas, ou em combinação com um ou mais das d concretizações des

critas acima:

[0095] - Por seleção de componentes de polímeros diferentes e

controle dos parâmetros de processo de produção, a vida de armaze

nagem e tempos de uso aperfeiçoados dos produtos são obtidos. Tes

te simulando o uso do produto sugere que a vida de armazenagem 

pode alcançar mais do que 36 meses e que o uso pode suprir mais do 

que 250 ciclos de mudança de cor.

[0096] - O polímero da descrição é de preferência uma vez que o

polímero poliacrílico tem um efeito de formação de gel e o derivado de 

celulose tem um efeito de espessamento, a consistência do coloide é 

significativamente melhorada através do efeito sinérgico entre eles, de 

modo que durabilidade de microesfera aumentada é obtida e a vida de 

armazenagem do gel pode ser prolongada.

[0097] - Em comparação com a técnica anterior temperaturas de

processamento, a descrição adota uma condição de polimerização de 

40-88Ό, que obtém durabilidade e desempenho de pig mento termo

crômico aumentado, e resulta na polimerização de alta qualidade (por 

exemplo, resultando em vida de armazenagem mais longa no uso).

[0098] - Em comparação com a técnica anterior temperaturas de 
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secagem, a descrição adota uma condição de secagem de 40-80Ό, 

que sinergicamente com as condições de polimerização usadas (des

critas), obtém durabilidade ou desempenho de pigmento termocrômico 

aumentado. Além do mais, os produtos de gel obtidos exibem a dura

bilidade aperfeiçoada e resistência a mofo, desse modo aperfeiçoando 

a vida de armazenagem e a qualidade de armazenagem.

[0099] Uma vez dada a descrição acima, muitas outras caracterís

ticas, modificações e aperfeiçoamentos se tornarão evidentes por 

aquele especialista versado. Tais características, modificações e aper

feiçoamentos são, portanto, considerados como sendo parte desta in

venção, sem limitação imposta pelas concretizações exemplares des

critas aqui. Além do mais, qualquer palavra, termo, frase, característi

ca, concretização exemplar ou parte ou sua combinação, como usado 

para descrever ou concretizações exemplares aqui, a não ser inequi

vocamente estabelecidas como expressamente exclusivamente defini

das ou de outra maneira inequivocamente estabelecidas como limitan- 

te, Pretende-se que proveja um escopo estreito para a invenção na 

contravenção do significado comum em termos de reivindicações pe

las quais o escopo da patente direitos de propriedade devem ser de 

outra maneiras determinados:
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REIVINDICAÇÕES

1. Pacote de terapia por temperatura para fornecer terapia 

por temperatura quente e fria a uma parte de corpo, e que apresenta 

cor para indicar diferentes temperaturas do pacote de terapia, caracte

rizado pelo fato de que compreende:

um invólucro do pacote de terapia por temperatura visual

mente transparente;

um primeiro agente termocrômico com propriedades seleci

onadas para apresentar uma primeira cor X dentro de um intervalo de 

temperaturas de base T1, incluindo a temperatura ambiente, que se 

descora acima de uma temperatura T2;

um segundo agente termocrômico com propriedades sele

cionadas para apresentar uma segunda cor Y abaixo de uma tempera

tura T3 que está abaixo do referido intervalo de temperatura de base 

T1, que se descora acima da referida temperatura T3;

um pacote de material de preenchimento que está sendo 

combinado com o referido primeiro e o referido segundo agentes ter- 

mocrômicos para compreender coletivamente um material de troca 

térmica termocrômico reversível, o referido material de troca térmica, 

termocrômico reversível sendo incluído no referido invólucro do pacote 

de terapia por temperatura visualmente transparente;

o referido pacote de terapia por temperatura sendo configu

rado de tal modo que quando é aquecido ou resfriado, o referido mate

rial de troca térmica retém calor ou frio, respectivamente, de modo que 

o referido pacote de terapia por temperatura pode ser aplicado a uma 

parte do corpo de um usuário para fornecer a terapia por temperatura 

quente ou fria; e

em que quando o referido material de troca térmica do refe

rido pacote de terapia por temperatura é mensurável a uma temperatu

ra dentro do referido intervalo de temperatura T1, o referido pacote de 
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terapia por temperatura apresenta a primeira cor X; quando o referido 

material de troca térmica do referido pacote de terapia por temperatura 

é mensurável a uma temperatura acima da temperatura T2, o referido 

primeiro e o referido segundo agentes termocrômicos descolorem; e 

quando o referido material de troca térmica do referido pacote de tera

pia por temperatura é mensurável a uma temperatura abaixo da tem

peratura T3, a referida primeira cor X e a referida segunda cor Y, do 

referido primeiro e segundo agentes termocrômicos, respectivamente, 

cada um simultaneamente apresentam e, assim, combinam espec

tralmente tal que o referido pacote de terapia por temperatura apresen

te uma terceira cor Z, que é um resultado da combinação espectral 

das cores X e Y.

2. Pacote de terapia por temperatura de acordo com a rei

vindicação 1, caracterizado pelo fato de que o material de troca térmi

ca compreende ainda, por fração de massa:

um polímero na quantidade de aproximadamente 5% - 

40%;

o referido primeiro agente termocrômico na quantidade de 

aproximadamente 1% - 3,5%;

o referido segundo agente termocrômico na quantidade de 

aproximadamente 1% - 3,5%;

um agente dispersante na quantidade de aproximadamente 

1,5% - 33%;

um auxiliar de dispersão na quantidade de aproximadamen

te 1,5% - 35%;

um solvente na quantidade de aproximadamente 5% - 30%; 

e

em que o referido polímero compreende pelo menos um 

dos seguintes componentes: polímero de ácido poliacrílico, polímero 

natural e derivados da celulose.
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3. Pacote de terapia por temperatura para fornecer terapia 

por temperatura quente e fria para uma parte do corpo, e que apresen

ta cor para indicar diferentes temperaturas do pacote de terapia, carac

terizado pelo fato de que compreende:

um invólucro do pacote de terapia por temperatura visual

mente transparente;

um primeiro agente termocrômico;

um segundo agente termocrômico;

um pacote de material de preenchimento sendo combinado 

com o referido primeiro e o referido segundo agentes termocrômicos 

para compreender coletivamente um material de troca térmica, termo

crômico reversível, o referido material de troca térmica, termocrômico 

reversível, sendo incluído no referido pacote de terapia por temperatu

ra visualmente transparente;

o referido pacote de terapia por temperatura sendo configu

rado de tal forma que quando é aquecido ou resfriado, o referido mate

rial de troca térmica retém calor ou frio, respectivamente, de modo que 

o referido pacote de terapia por temperatura pode ser aplicado a uma 

parte do corpo de um usuário para fornecer terapia de temperatura 

quente ou fria; e

os referidos primeiro e segundo agentes termocrômicos 

sendo particularmente configurados e selecionados de tal forma que 

quando o referido material de troca térmica do pacote de terapia por 

temperatura é mensurável a uma temperatura dentro de uma faixa de 

temperatura T1, o referido pacote de terapia por temperatura exibe 

uma primeira cor A; quando o referido material de troca térmica do pa

cote de terapia por temperatura é mensurável a uma temperatura aci

ma da faixa de temperatura T1, o referido pacote de terapia de tempe

ratura apresenta uma segunda cor B; e quando o referido material de 

troca térmica do pacote de terapia por temperatura é mensurável a 
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uma temperatura abaixo da faixa de temperatura T1, o referido pacote 

de terapia por temperatura apresenta uma terceira cor C; e

em que uma das referidas primeira, segunda ou terceira 

cores A, B ou C, respectivamente, é uma cor obtida através da combi

nação espectral das outras duas cores, de modo que três cores de 

exibição do pacote de terapia por temperatura são obtidas utilizando 

apenas dois agentes termocrômicos.

4. Pacote de terapia por temperatura de acordo com a ale

gação 3, caracterizado pelo fato de que o referido material de troca 

térmica compreende, por fracção mássica:

um polímero na quantidade de aproximadamente 5% - 

40%;

o referido primeiro agente termocrômico na quantidade de 

aproximadamente 1% - 3,5%;

o referido segundo agente termocrômico na quantidade de 

aproximadamente 1% - 3,5%;

um agente dispersante na quantidade de aproximadamente 

1,5% - 33%;

um auxiliar de dispersão na quantidade de aproximadamen

te 1,5% - 35%;

um solvente na quantidade de aproximadamente 5% - 30%; 

e

em que o referido polímero compreende pelo menos um 

dos seguintes componentes: polímero de ácido poliacrílico, polímero 

natural e derivados da celulose.

5. Pacote de terapia por temperatura, caracterizado pelo 

fato de que compreende:

um material de troca térmica incluído em um invólucro do 

pacote de terapia por temperatura para fornecer terapia por temperatu

ra a um usuário, sendo o material de troca térmica combinado com um 
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agente termocrômico, essa combinação do referido material de troca 

térmica e esse agente termocrômico compreendo um material material 

terapêutico, termocrômico reversível, compreendendo, por fracção de 

massa:

um polímero na quantidade de 5% - 40%;

um pó termocrômico na quantidade de 1% - 7%;

um agente dispersante na quantidade de 1,5% - 33%;

um auxiliar de dispersão na quantidade de 1,5% - 35%;

um solvente na quantidade de 5% - 30%; e

em que o referido polímero compreende pelo menos um 

dos seguintes componentes: polímero de ácido poliacrílico, polímero 

natural e derivados da celulose.

6. Pacote de terapia por temperatura de acordo com a rei

vindicação 4, caracterizado pelo fato de que o referido material de tro

ca térmica é formado em uma pluralidade de unidades de gel semi- 

sólido individuais, e em que a composição do referido material de troca 

térmica como tendo apenas dois agentes termocrômicos, em compa

ração com três ou mais agentes termocrômicos, resulta em uma redu

ção da porcentagem de massa do material do agente termocrômico, 

em relação ao material de gel semi-sólido, resultando em unidades de 

gel semi-sólido mais estrutural mente estáveis.

7. Pacote de terapia por temperatura de acordo com a rei

vindicação 1,3, ou 6, caracterizado pelo fato de que o referido primeiro 

e o referido segundo agentes termocrômicos compreendem uma mis

tura de pó com um tamanho de grão selecionado entre aproximada

mente 5 - 20 micrômetros.

8. Pacote de terapia por temperatura de acordo com a rei

vindicação, caracterizado pelo fato de que o referido material de troca 

térmica é formado em uma pluralidade de unidades de gel semi-sólido 

individuais, e em que a composição do referido material de troca tér-
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mica como tendo apenas dois agentes termocrômicos, em compara

ção com três ou mais agentes termocrômicos, resulta em uma redução 

da porcentagem de massa de material de agente termocrômico, em 

relação ao material de gel semi-sólido, resultando em unidades de gel 

semi-sólido mais estrutural mente estáveis.

9. Pacote de terapia por temperatura de acordo com a rei

vindicação 2, 4 ou 5, caracterizado pelo fato de que o polímero com

preende pelo menos um dos seguintes componentes: ácido poliacríli- 

co, poliacrilato de sódio, poliacrilamida, copolímero de acrilami- 

da/acrilato de sódio, e em que as matérias-primas para a polimeriza

ção do polímero poliacrilico compreendem o monômero e o iniciador; o 

monômero compreende um ou mais ácidos acrílicos e o acrilato, a 

acrilamida e o éster acrílico correspondentes; o iniciador compreende 

um ou mais persulfatos de potássio, persulfato de amônio, hidroperó- 

xido de terc-butila e peróxido de dimetilsulfonila; e a razão de massa 

do monômero para o iniciador é de cerca de 50:1 a 200:1.

10. Pacote de terapia por temperatura de acordo com a rei- 

vinidcação 2, 4, ou 5, caracterizado pelo fato de que o referido políme

ro compreende um polímero natural e o referido polímero natural é pe

lo menos um selecionado dentre o grupo que consiste em: ágar, algi- 

nato de amônio, algina, ácido algínico, amilopectina, goma tragacanto, 

alginato de cálcio, carragena, goma de cássia, goma de alfarroba, 

amido de quinoa, goma Guar, goma desidroxantana, dextrina, carra

gena, gelatina, goma gelana, goma gelana, goma Ghatti, alginato de 

magnésio, goma Natto, pectina, alginato de potássio, carragena de 

potássio, goma de pêssego, goma rizóbia, goma esclerócio, goma de 

sódio, goma karaya, goma de semente Tamarindus Indica, amido de 

tapioca, alginato de TEA, goma Welan e goma Xathan.

11. Pacote de terapia por temperatura de acordo com a rei

vindicação 2, 4 ou 5, caracterizado pelo fato de que o referido polímero 
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compreende um derivado de celulose e o referido derivado de celulose 

é pelo menos um selecionado dentre o grupo constituído por: oxihidro- 

xipropilcetil-hidroxietilcelulose, carboximetilcelulose de cálcio, C12-16 

alquil PEG-2 hidroxipropil hidroxietilcelulose, carboximetilcelulose ace

tato de butirato de celulose, carboximetil-hidroxietilcelulose, celulase, 

acetato propionato de celulose, pectinato de ascorbil metilsilanol, octe- 

nil succinato de cálcio, alginato de glicerilo, goma de celulose hidroli- 

sada, hidroxietilquitosano, hidroxipropilquitosano, goma de guar hidro- 

xipropilo, amido hidroxipropilo, fosfato de hidroxipropilo amido, goma 

hidroxipropilo xantana, carboximetilcitina, carboximetilcitosano, carbo- 

ximetilcitosano de sódio, carbóximetilcetamina, poligluconato de sódio, 

carboximetilamido de sódio, carboximetil glucosano, octenilsuccinato 

de amido de sódio, cloreto de amido hidroxipropil trimetilamónio, hexa- 

decil hidroxietilcelulose, croscarmelose, goma carboximetil hidroxipro

pil guar, etilcelulose, carboximetilcelulose de sódio, sebo hidrogenado 

benzil dimetil bentonite, hidroxibutilcelulose metilcelulose, hidroxietilce

lulose, hidroxipropilcelulose, hidroxipropilmetilcelulose, metilcelulose, 

etilcelulose metilo, metil-hidroxietilcelulose, celulose microcristalina, 

poliéter nonilfenol, hidroxietilcelulose, oxicelulose, sulfato de sódio e 

estearoxi PG-hidroxietilcelulose sulfonato.

12. Método para fabricação de um pacote térmico, caracte

rizado pelo fato de que compreende:

(i) fornecer os seguintes materiais em quantidades, deter

minadas por fracção de massa, compreendendo

polímero em uma quantidade aproximada de 5% a 40%; 

pó termocrômico em quantidade aproximada de 1% a 7%; 

dispersante em quantidade aproximada de 1,5% - 33%; 

dispersante auxiliar em uma quantidade aproximada de 

1,5% - 35%;

solvente em uma quantidade aproximada de 5% - 30%; e
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(ii) preparar um material de troca térmica, executando as 

seguintes etapas:

mistura do referido agente dispersante, do referido disper

sante auxiliar, do referido solvente, e do referido pó termocrômico, pa

ra obter uma composição termocrômica;

mistura dessa composição termocrômica com um material 

precursor de polímero, para obter um líquido misto;

manutenção de um pH do referido líquido misto entre apro

ximadamente 3-10;

iniciaçã da polimerização do líquido misto a uma temperatu

ra selecionada entre aproximadamente 40-88Ό, para obter um mate

rial de gel de troca térmica polimérico termocrômico reversível;

(iii) instalar o referido material de gel de troca térmica poli

mérico termocrômico reversível em um invólucro de pacote de terapia 

por temperatura visualmente transparente.

13. Método de acordo com a reivindicação 12, caracteriza

do pelo fato de que o referido pó termocrômico é fornecido como pri

meira e segunda composições de agente termocrômico, tendo propri

edades termocrômicas diferentes para fornecer pelo menos duas 

apresentações de cores diferentes, cada uma da composição de agen

te termocrômico tendo um tamanho de grão selecionado entre aproxi

madamente 5 - 20 micrômetros.

14. Método de acordo com a reivindicação 13, caracteriza

do pelo fato de que compreende ainda formar o referido material gel 

de troca térmica polimérico termocrômico reversível em uma pluralida

de de esferas, usando as seguintes etapas adicionais:

gotejar o referido líquido misto, durante a polimerização, em 

uma solução de óleo, para obter esferas de polímero;

limpar as esferas do polímero para remover essa solução 

de óleo a uma temperatura selecionada entre aproximadamente 0-45°
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Celsius;

secar essas esferas de polímero a uma temperatura seleci

onada entre aproximadamente 40-80° Celsius, por um tempo selecio

nado entre aproximadamente 1-4 horas.

15. Método de acordo com a alegação 14, caracterizado 

pelo fato de que o referido agente dispersante é fornecido como pelo 

menos uma composição selecionada do grupo constituído por: 

Tween-20, Tween-40, Tween-60, Tween-80, Tween-85, Span-40, 

Span-60 e Span-80.

16. Método de acordo com a reivindicação 15, caracteriza

do pelo fato de que o referido auxiliar de dispersão é fornecido como 

pelo menos uma composição selecionada do grupo que consiste em: 

álcool alílico, n-propanol, butanotriol, polietilenoglicol e poliglicerol.

17. Método de acordo com a reivindicação 16, caracteriza

do pelo fato de que o referido solvente é fornecido como pelo menos 

uma composição selecionada do grupo constituído por: água, glicerina, 

etanol e propilenoglicol.

18. Método de acordo com a reivindicação 17, caracteriza

do pelo fato de que as referidas composições do primeiro e segundo 

agentes termocrômicos são selecionadas para serem do tipo de de

senvolvimento de cor térmica ou do tipo de descoloração térmica.

19. Método de acordo com a reivindicação 18, caracteriza

do pelo fato de que as primeira e segunda composições de agente 

termocrômico são particularmente selecionadas para ter propriedades 

de desenvolvimento de cor que se sobrepõem em uma faixa de tempe

ratura particularmente selecionados, considerada uma faixa de sobre

posição de cor ativa, tal que os referidos pacotes térmicos fabricados 

de acordo com esse método apresentam três cores utilizando apenas 

dois agentes termocrômicos, a terceira cor sendo obtida quando as 

cores de apresentação das primeira e segunda composições de agen

Petição 870190042864, de 07/05/2019, pág. 81/82



10/10

tes termocrômicos são espectral mente combinadas, na referida faixa 

de sobreposição de cor ativa, para obter essa terceira cor.

20. Método de acordo com a reivindicação 19, caracteriza

do pelo fato de que o uso, durante a fabricação de pacotes térmicos, 

de apenas duas composições de agentes termocrômicos, em compa

ração com três ou mais composições de agentes termocrômicos, re

sulta em uma redução da porcentagem em massa do material de 

composição do agente termocrômico, em relação ao material poliméri- 

co, resultando em esferas de polímero estrutural mente mais estáveis.
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RESUMO
Patente de Invenção: "POLÍMEROS, AGENTES TERMOCRÔMICOS, 

E/OU COMPOSIÇÕES DE HIDROGEL E APARELHO, ÊNCLUÊNDO 

PRODUTOS QUE INCORPORAM OS MESMOS, E MÉTODOS E 

PROCESSOS PARA A FORMAÇÃO DOS MESMOS".

Polímeros, hidrogéis, e agentes termocrômicos, incluindo 

produtos que incorporam eles métodos de seu uso, e processos para a 

sua formação. Em certas concretizações, pacotes de terapia por tem

peratura que utilizam agentes termocrômicos integrados em hidrogéis 

sólidos, semissólidos ou líquidos. Em concretizações preferidas (mas 

opcionais), os agentes termocrômicos são integrados em a composi

ção usada como o material de troca de temperatura do pacote de tera

pia. Em certas outras concretizações, métodos de uso de os materiais 

de troca de temperatura integrados termocrômicos, ou processos para 

a formação de tais materiais de troca de temperatura integrados ter

mocrômicos e/ou métodos ou processos para a formação de ou uso de 

pacotes térmicos que incorpora tais materiais. Em certas concretiza

ções particularmente preferidas, novas composições de polímero e/ou 

processos para a formação de polímeros, que aperfeiçoam durabilida

de ou longevidade de produto e/ou que aperfeiçoam ciclos de uso ou 

tempos de uso.
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