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"DISPOSIÇÃO E MÉTODO PARA TORNAR UMA AGULHA SEGURA" 

Este pedido reivindica prioridade ao Pedido US 

Provisório de N~ de Série 60/633.413, depositado em 7 de De

zembro de 2004, incorporado na íntegra e a título referenci-

5 al neste documento de patente. 

Campo Técnico 

Esta invenção se relaciona com mecanismos que cap

turam de forma eficaz e segura uma agulha ou outro objeto 

pontiagudo, colocando assim a agulha ou outro objeto pontia-

10 gudo em um estado em que é improvável ou impossível haver 

contato acidental com esta agulha ou objeto pontiagudo. 

Técnica Anterior 

Na discussão a seguir, alguns artigos e métodos 

serão descritos para fins de fundamentação e introdução. Ne-

15 nhum elemento contido neste documento de patente deve ser 

interpretado como uma ''admissão" da técnica anterior. Os ti

tulares reservam-se claramente ao direi to de demonstrar, à 

medida que apropriado, que os artigos e métodos referencia

dos neste documento de patente não equivalem à técnica ante-

20 rior, de acordo com as cláusulas estatutárias aplicáveis. 

Nos últimos anos, tem havido uma grande preocupa

ção em relação à contaminação de clínicos com o sangue de um 

paciente, e reconhece-se que as agulhas finas contaminadas 

com sangue devem ser descartadas para evitar uma picada aci-

25 dental com a agulha. Essa preocupação surgiu por causa do 

advento de doenças fatais e até agora incuráveis, como a 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), que pode ser 

transmitida pela troca de fluidos corporais de uma pessoa 
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contagiada para outra pessoa. Portanto, deve-se evitar con

tato com os fluidos corporais de uma pessoa contaminada pela 

AIDS. Como mencionado antes, se uma agulha tiver sido inse

rida em uma pessoa contaminada pela AIDS, a agulha, por meio 

5 de sua ponta distal aguda, é um veículo para a transmissão 

da doença. Embora os clínicos estejam conscientes sobre a 

necessidade de manusear corretamente agulhas afiadas conta

minadas com sangue, infelizmente, em alguns ambientes médi

cos, tais como situações emergenciais ou em decorrência de 

10 desatenção ou negligência, ainda ocorrem picadas de agulha 

com uma agulha afiada contaminada com sangue. 

Em função do problema de picadas acidentais de a

gulha por agulhas afiadas contaminadas com sangue, foram de

senvolvidos diversos protetores de agulha. Tais dispositivos 

15 são revelados, por exemplo, nas Patentes US de N~ 5. 601.536 

e 4.994.041. 

Dispositivos como cateteres, introdutores de cate

ter e introdutores de fio guia são exemplos de tipos de dis

positivos que podem incorporar uma agulha ou outro objeto 

20 pontiagudo. Os cateteres, em particular os cateteres intra

vasculares (IV) , são usados para infusão de fluido, tal como 

uma solução salina normal, diversos medicamentos e nutrição 

paternal total, em um paciente, retirando-se o sangue de um 

paciente ou monitorando vários parâmetros do sistema vascu-

25 lar do paciente. Os cateteres IV periféricos tendem a ser 

relativamente curtos e 1 geralmente, têm um comprimento da 

ordem de duas polegadas (5 centímetros) ou menos. O tipo 

mais comum de cateter IV é um cateter IV periférico montado 
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sobre a agulha. Como diz o seu nome, um cateter montado so

bre a agulha é montado sobre uma agulha introdutória que tem 

uma ponta distal afiada. Pelo menos a parte distal do cate

ter se engata firmemente à superfície externa da agulha para 

5 impedir o desencaixe do cateter, facilitando assim a inser

ção do cateter no vaso sanguíneo. O cateter e a agulha in

trodutória são montados de modo que a ponta distal da agulha 

introdutória se estenda além da ponta distal do cateter, com 

o bisel da agulha voltado para cima, na direção oposta à pe-

lO le do paciente. 

A montagem de cateter e agulha introdutória é in

serida em um ângulo superficial através da pele do paciente, 

para dentro de um vaso sanguíneo. Existem várias técnicas 

para inserir tal montagem de cateter e agulha introdutória 

15 em um paciente. Em uma técnica de inserção, a agulha intro

dutória e o cateter são inseridos juntos completamente no 

vaso sanguíneo. Em outra técnica, a agulha introdutória é 

parcialmente retirada para dentro do cateter após a inserção 

inicial no vaso sanguíneo. Em seguida, o cateter é passado 

20 sobre a agulha e é completamente inserido no vaso sanguíneo. 

Para confirmar a colocação correta do cateter no 

vaso sanguíneo, o clínico verifica se há retorno de sangue 

em uma câmara de retorno. A câmara de retorno geralmente é 

formada como parte da ponta da agulha. Alternativamente, 

25 quando a agulha introdutória inclui um entalhe, ou seja, um 

orifício ou abertura na parede lateral da agulha introdutó

ria, é possível observar o retorno de sangue no espaço anu

lar entre a agulha introdutória e o cateter, no adaptador do 
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cateter, e, quando o cateter for um cateter integrado, em um 

tubo de extensão que se estende a partir de um braço lateral 

formado no adaptador do cateter. Uma vez confirmada a colo

cação correta do cateter no vaso sanguíneo, o clínico aplica 

5 pressão ao vaso sanguíneo, comprimindo a pele do paciente 

sobre o vaso sanguíneo distal à agulha introdutória e ao ca

teter. Essa pressão exercida pelo dedo bloqueia, ou pelo me

nos minimiza, o fluxo adicional de sangue através da agulha 

i~trodutória e do cateter. Em seguida, o clínico retira a 

10 agulha introdutória, deixando o cateter no local, e conecta 

um dispositivo apropriado ao cateter. Tal dispositivo pode 

incluir um dispositivo de distribuição de fluido, um PRN, 

u~a tampa de extremidade fechada ou uma sonda de monitoração 

de pressão arterial. Assim que a agulha introdutória for re-

15 tirada do cateter, a agulha introdutória é uma agulha afiada 

contaminada com sangue e deve ser manuseada corretamente. 

Em geral, seria desejável oferecer um sistema de 

captura e proteção de agulha com um mecanismo de captura a

perfeiçoado. Por exemplo, alguns mecanismos de captura de 

20 agulha convencionais podem requerer uma grande quantidade de 

espaço dentro do aparelho em que são incorporados. Além dis

so, alguns mecanismos de captura de agulha convencionais o

brigam o usuário a realizar etapas ou ações específicas para 

ativar o mecanismo de captura; tais etapas ou medidas geral-

25 mente não são intuitivas. Assim, há a necessidade de propor

cionar mecanismos de captura de agulha relativamente compac

tos que sejam de fácil utilização. 
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Revelação da Invenção 

Portanto, de acordo com algumas concretizações, a 

presente invenção compreende um dispositivo ou método que 

proporciona uma ou mais das seguintes características e van-

5 tagens: um dispositivo e sistema de captura de agulha com

pacto, simples e fácil de usar, que não exige recursos ou 

técnicas especiais para funcionar corretamente e que tem um 

custo relativamente baixo. 

De acordo com um aspecto da presente invenção, é 

10 proporcionado um sistema que compreende: uma agulha, que de

fine um eixo geométrico longitudinal da agulha, tendo uma 

ponta distal afiada, uma parte de haste e uma parte saliente 

da agulha, que define pelo menos uma área localizada ao lon

go da haste, de diâmetro externo aumentado; um protetor de 

15 agulha, que define um eixo geométrico central longitudinal, 

o protetor de agulha compreendendo uma abertura proximal com 

um diâmetro suficientemente grande para permitir a passagem 

da haste da agulha pelo protetor de agulha, uma abertura 

distal com um diâmetro suficientemente grande para permitir 

20 a passagem tanto da haste da agulha quanto da parte saliente 

da agulha através desta abertura, e uma superfície de apoio 

interna; e um membro de propensão adaptado para exercer uma 

força de propensão em geral descendente sobre a agulha; O 

sistema é construído de modo a extrair totalmente a agulha 

25 através da passagem distal da agulha, a força de propensão 

descendente do elemento de propensão faz com que a agulha se 

incline para baixo, fazendo com que o eixo geométrico cen

tral e o eixo geométrico da agulha se desviem, e a ponta a-
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guda da agulha é forçada para fora de registro com a passa

gem distal da agulha e é aprisionada dentro do protetor de 

agulha pela superfície de ombro interna. 

De acordo com a invenção, o sistema descrito acima 

5 adicionalmente compreende: um adaptador de cateter dotado de 

uma extremidade proximal; um cateter montado dentro do adap

tador de cateter; e um alojamento de acoplamento externo que 

compreende uma extremidade proximal, o alojamento de acopla

mento externo sendo recebido dentro da extremidade proximal do 

10 adaptador de cateter; e em que o protetor de agulha é rece

bido dentro da extremidade proximal do adaptador de cateter. 

De acordo com outro aspecto da presente invenção, 

o protetor de agulha descrito acima é retido dentro do alo

jamento de acoplamento externo por um ou mais dos seguintes 

15 elementos: uma aba dobrada, uma ou mais áreas de diâmetro 

externo aumentado ao longo da periferia externa do protetor 

de agulha, um adesivo, uma ligação frangível e um dispositi

vo de fixação mecânica. 

De acordo com a invenção, o membro de propensão 

20 descrito acima compreende um ou mais destes: uma mola-dedo 

na forma de uma aba dobrada cortada a partir da parede late

ral do protetor de agulha; uma mola mecânica; uma mola elas

tomérica; um elemento pneumático; e um elemento eletromecâ

nico. 

25 De acordo com a invenção, o adaptador de cateter e 

o alojamento de acoplamento externo descritos acima são for

mados de um material termoplástico, tal como poliamida, po

litetrafluoroetileno, etileno-propileno fluorado, poliureta-
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no ou um material metálico. 

De acordo com a invenção, a parte saliente de agu

lha descrita acima compreende um rebordo ou uma virola. 

De acordo com a invenção, o sistema descrito acima 

5 é construído de forma que o protetor de agulha, com a agulha 

capturada neste, possa ser separado do adaptador de cateter 

e do alojamento de acoplamento externo. 

De acordo com outro aspecto, a presente invenção 

proporciona um sistema que compreende: uma agulha, que defi-

10 ne um eixo geométrico longitudinal da agulha, tendo uma pon

ta distal aguda, uma parte de haste e uma parte saliente da 

agulha, definindo pelo menos uma área localizada ao longo da 

haste, de diâmetro externo aumentado; um protetor de agulha 

que define um eixo geométrico central longitudinal, uma a-

15 bertura passante proximal e uma abertura passante distal, o 

protetor de agulha compreendendo um bolso formado neste, com 

uma superfície inclinada; um anel dividido disposto dentro 

do bolso, o anel dividido tendo um furo interno variável; e 

um elemento de propensão disposto dentro do bolso para pro-

20 pender o anel dividido em direção à superfície inclinada do 

bolso; em que o sistema é construído de modo que à medida 

que a agulha é puxada para o interior do protetor de agulha, 

a parte saliente da agulha entre em contato com o anel divi

dido, o que causa a compressão do elemento de propensão, fa-

25 zendo com que o anel dividido não entre mais em contato com 

a superfície de bolso inclinada e o furo interno do anel di

vidido seja expandido, permitindo assim a passagem da parte 

saliente da agulha através do anel dividido com um nível 
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predeterminado de aperto com este, e, além disso, à medida 

que a ponta distal aguda da agulha é totalmente retirada em 

direção a alojamento protetor da agulha, a parte saliente da 

agulha sai do furo interno do anel dividido, removendo assim 

5 a compressão anteriormente mencionada do elemento de propen

são, o que faz com que o anel dividido novamente possa ser 

propendido contra a superfície inclinada, e isso também faz 

com que o furo interno do anel dividido se comprima, de modo 

que seu diâmetro seja novamente menor do que a abertura pas-

10 sante distal e o diâmetro externo da parte saliente da agu

lha, dessa forma impedindo a ponta distal aguda da agulha de 

sair do alojamento protetor da agulha. 

De acordo com a invenção, o protetor de agulha e / 

ou o anel dividido descrito anteriormente é formado de um 

15 material termoplástico, tal como poliamida, politetrafluoro

etileno, etileno-propileno fluorado, poliuretano ou algum 

material metálico. 

20 

De acordo com a invenção, a parte saliente de agu

lha descrita acima compreende um rebordo ou uma virola. 

De acordo com a invenção, o elemento de propensão 

descrito acima compreende um ou mais destes elementos: uma 

mola mecânica, uma braçadeira de metal ou de plástico, um 

elemento elastomérico ou força magnética. 

De acordo com a invenção, o anel dividido descrito 

25 acima é na forma de um anel anular que compreende vários 

segmentos arqueados com configurações de extremidade de en

caixe interno. 

De acordo com a invenção, o anel dividido descrito 
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acima é na forma de um anel anular inteiriço dividido que 

compreende configurações de extremidade de encaixe interno. 

De acordo com a invenção, o anel dividido descrito 

acima compreende uma superfície chanfrada de entrada distal. 

De acordo com a invenção, o anel dividido descrito 

acima compreende um furo interno e uma superfície estendida 

radialmente. 

De acordo com a invenção, o sistema descrito acima 

adicionalmente compreende: um adaptador de cateter que pos-

10 sui uma extremidade proximal; um cateter montado dentro do 

adaptador de cateter; e um alojamento de acoplamento externo 

que compreende uma extremidade proximal, o alojamento de a

coplamento externo sendo recebido dentro da extremidade pro

x~mal do adaptador de cateter; e em que o protetor de agulha 

15 é recebido dentro da extremidade proximal do adaptador de 

cateter. 

De acordo com outro aspecto da invenção, é propor

cionado um método para tornar uma agulha segura, a agulha 

compreendendo um eixo geométrico longitudinal que compreende 

20 uma ponta distal aguda, uma parte de haste e uma parte sali

ente da agulha que define pelo menos uma área localizada ao 

longo da haste de diâmetro externo aumentado, o método com

preendendo: proporcionar um protetor de agulha que define um 

eixo geométrico central longitudinal e que compreende uma 

25 abertura proximal com um diâmetro suficientemente grande pa

ra permitir a passagem da haste da agulha por esta abertura, 

mas suficientemente pequeno para impedir que a parte salien

te da agulha passe pela dita abertura, e uma abertura distal 
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com um diâmetro suficientemente grande para permitir a pas

sagem tanto da haste da agulha quanto da parte saliente da 

agulha por esta abertura, e uma superfície de apoio interna; 

proporcionar um membro de propensão adaptado para exercer 

5 uma força de propensão em geral descendente sobre a agulha; 

puxar a agulha totalmente através da passagem distal da agu

lha; aplicar uma força de propensão descendente sobre a agu

lha, com o membro de propensão fazendo com que a agulha se 

incline para baixo de modo que o eixo geométrico central e o 

10 eixo geométrico da agulha se afastem, e forçando a ponta a

guda da agulha para fora de registro com a passagem distal 

da agulha, dessa forma aprisionando a agulha dentro do pro

tetor de agulha pela superfície de apoio interna. 

De acordo com ainda outro aspecto da invenção, é 

15 proporcionado um método para tornar uma agulha segura, a a

gulha compreendendo um eixo geométrico longitudinal que com

preende uma ponta distal aguda, uma parte de haste e uma 

parte saliente da agulha que define pelo menos uma área lo

calizada ao longo da haste de diâmetro externo aumentado, o 

20 método compreendendo: proporcionar um protetor de agulha que 

define um eixo geométrico central longitudinal, uma abertura 

passante proximal e uma abertura passante distal, e compre

endendo um bolso formado neste, que compreende uma superfí

cie inclinada; colocar um anel dividido dentro do bolso com 

25 um furo interno variável; e dispor um elemento de propensão 

dentro do bolso para propender o anel dividido em direção à 

superfície inclinada do bolso; puxar a agulha em direção ao 

interior do protetor de agulha de modo que a parte saliente 
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da agulha entre em contato com o anel divididoi comprimir o 

elemento de propensão de modo que o anel dividido não entre 

mais em contato com a superfície de bolso inclinada e o furo 

interno do anel dividido seja expandido, permitindo assim a 

5 passagem da parte saliente da agulha através do anel dividi

do com um nível predeterminado de aperto com este; puxar a

inda mais a agulha de modo que a parte saliente da agulha 

saia do furo interno do anel dividido, removendo assim a 

compressão mencionada anteriormente do elemento de propen-

10 são, o que faz com que o anel dividido seja novamente pro

pendido contra a superfície inclinada, fazendo também com 

que o furo interno do colar dividido se comprima de modo que 

seu diâmetro se torna novamente menor do que a abertura pas

sante distal e o diâmetro externo da parte saliente da agu-

15 lha, impedindo assim a ponta distal aguda da agulha de sair 

do alojamento protetor da agulha. 

Breve Descrição dos Desenhos 

As concretizações preferidas são ilustradas nos 

desenhos, nos quais números de referência semelhantes se re-

20 ferem a elementos semelhantes. 

A FIG. 1 é uma vista explodida, em seção transver

sal, de uma montagem construída de acordo com os princípios 

de uma primeira concretização da presente invenção. 

A FIG. 2 é uma vista em seção transversal da mon-

25 tagem da FIG. 1, ilustrada em um estado parcialmente montado. 

A FIG. 3 é uma vista em seção transversal da dis

posição da FIG. 1, ilustrada em uma condição totalmente mon

tada e com uma agulha localizada em uma primeira posição. 
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A FIG. 4 é uma vista em seção transversal da dis

posição da FIG. 3, em que a agulha é ilustrada em uma segun

da posição retirada. 

A FIG. 5 é uma vista em seção transversal da dis-

5 posição da FIG. 4, em que a disposição está em uma condição 

parcialmente desmontada. 

A FIG. 6 é uma vista em seção transversal de uma 

segunda concretização de um mecanismo e sistema de captura 

de agulha formado de acordo com os princípios da presente 

10 invenção, em uma primeira posição ou estado. 

A FIG. 7A é uma vista superior de um dos componen

tes das disposições da FIG. 6, formado de acordo com uma 

primeira construção alternativa. 

A FIG. 7B é uma vista superior de um componente da 

15 disposição da FIG. 6, com uma segunda construção alternativa. 

A FIG. 8 é uma vista em seção transversal da dis

posição da FIG. 6, ilustrada em uma segunda posição ou estado. 

A FIG. 9 é uma vista em seção transversal da dis

posição da FIG. 6, ilustrada em uma terceira posição ou es-

20 tado. 

Concretizações Preferidas da Invenção 

Os princípios da presente invenção irão ser des

critos em detalhes pela seguinte discussão de algumas con

cretizações exemplificativas desta, e por referência às fi-

25 guras nos desenhos anteriores. 

Como usado neste documento de patente, o termo 

"proximal" se refere a uma localização na montagem de cate

ter e agulha introdutória com o protetor de agulha desta in-
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venção que, durante utilização normal, está mais próxima ao 

clínico que está usando o dispositivo e mais distante do pa

ciente em que o dispositivo é usado. De modo inverso, o ter

mo "distal" se refere a uma localização na montagem de cate-

S ter e agulha introdutória desta invenção que, durante utili

zação normal, está mais distante do clínico que está usando 

o dispositivo e mais próxima ao paciente em que o dispositi

vo é usado. 

Como usados neste documento de patente, os termos 

10 "superior", "de cima" ou "ascendente" se referem a uma loca

lização na montagem de cateter e agulha introdutória com o 

protetor de agulha desta invenção que, durante utilização 

normal, está radialmente afastada do eixo geométrico longi

tudinal do dispositivo e para longe da pele do paciente. De 

15 modo inverso, como usados neste documento de patente, os 

termos "inferior", "de baixo" ou "descendente" se referem a 

uma localização na montagem de cateter e agulha introdutória 

desta invenção que, durante utilização normal, está radial

mente afastada do eixo geométrico longitudinal do dispositi-

20 vo e em direção à pele do paciente. 

Como usados neste documento de patente, os termos 

"dentro" ou "para o interior" se referem a uma localização 

relativa à montagem de cateter e agulha introdutória com o 

protetor de agulha desta invenção que, durante utilização 

25 normal, está em direção ao interior do dispositivo. De modo 

inverso, como usados neste documento de patente, os termos 

"fora" ou "para fora" se referem a uma localização reativa à 

montagem de cateter e agulha introdutória desta invenção 
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que, durante utilização normal, está direcionada para o ex

terior do dispositivo. 

Como usado neste documento, o termo "agulha" se 

refere a um membro que possui pelo menos uma extremidade re-

5 lativamente afiada. O membro pode ser oco ou sólido em seção 

transversal. O membro pode ter qualquer número de dimensões 

e / ou geometrias adequadas. 

A presente invenção é descrita neste documento de 

patente usando os mesmos números de referência para elemen-

10 tos semelhantes nas diferentes concretizações. Embora esta 

invenção seja descrita neste documento de patente em ligação 

com vários dispositivos e montagens, deve-se entender que 

esta invenção é utilizável de forma independente e também é 

aplicável a outros dispositivos. Por exemplo, esta invenção 

15 é aplicável a cateteres IV padrão e a cateteres "dwell" es

tendidos que requerem que a agulha seja conectada à ponta da 

agulha por um estilete, bem como por outros dispositivos mé

dicos à medida que desejado, para que uma agulha seja prote

gida após o uso, tais como agulhas de anestesia, agulhas de 

20 anestesia epidural, introdutores de cateter e seringas hipo

dérmicas. 

A primeira concretização ilustrativa da presente 

invenção é representada nas FIGS. 1 a 5. Como ilustrada de 

melhor maneira nas FIGS. 1 a 3, esta concretização pode ser 

25 identificada geralmente como uma montagem de cateter de mon

tagem sobre a agulha 10. A montagem 10 define um eixo geomé

trico longitudinal central AC. A montagem de cateter 10 in

clui um cateter 12 montado dentro de um adaptador de cateter 
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14. A extremidade proximal 15 do adaptador de cateter 14 re

cebe um membro de alojamento de acoplamento externo 16. 

Um protetor de agulha 18 também está incluído na 

montagem de cateter 10. O protetor de agulha 18 é recebido 

5 dentro da extremidade proximal 17 do alojamento de acopla

mento externo 16. O protetor de agulha 18 dispõe opcional

mente de um meio de retenção 30, que age de forma a segurar 

o protetor de agulha 18 dentro do alojamento de acoplamento 

externo 16. De acordo com a concretização ilustrada, o meio 

lO de retenção 30 é na forma de uma aba dobrada cortada de uma 

parede lateral do protetor de agulha 18. Está dentro do âm

bito da invenção que construções alternativas para reter o 

protetor de agulha 18 estão incluídas no âmbito da presente 

invenção. Por exemplo, o protetor de agulha 18 pode dispor 

15 de uma ou mais áreas de diâmetro externo aumentado ao longo 

da periferia deste (não ilustradas), que também agiriam de 

forma a segurar o protetor de agulha 18 dentro do alojamento 

de acoplamento externo 16. Além disso, vários adesivos e I 

ou dispositivos de fixação mecânica e I ou ligações frangí-

20 veis podem ser utilizados como o meio de retenção para obter 

a mesma funcionalidade. 

Como ilustrado, por exemplo, na FIG. 3, a montagem 

10 adicionalmente inclui uma agulha 20 disposta concentrica

mente dentro do cateter 12. A agulha 20 define um eixo geo-

25 métrico longitudinal AN que se estende através desta. 

De acordo com a concretização ilustrada, a agulha 

20 compreende uma haste 22 tendo nesta uma parte saliente da 

agulha 24. A parte saliente da agulha 24 proporciona à haste 
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22, em pelo menos parte desta, uma área localizada de diâme

tro externo aumentado. Sob esse aspecto, idealizam-se inúme

ras construções físicas para proporcionar essa área de diâ

metro externo aumentado. Por exemplo, a parte saliente da 

5 agulha 24 pode compreender um rebordo na haste 22 da agulha 

20, definindo assim uma área localizada de diâmetro externo 

aumentado em relação às seções adjacentes da haste da agulha 

22. De forma alternativa, a parte saliente da agulha 24 pode 

compreender uma virola. A virola pode compreender um membro 

10 separado ligado fixamente à haste 22 ou uma parte integral 

de diâmetro aumentado, de modo que a haste e a virola formem 

uma parte monolítica inteir:.ça. O termo "virola", como usado 

neste documento, pretende abranger cada uma das construções 

alternativas descritas acima. 

15 Os componentes anteriormente descritos da montagem 

10 podem ser formados de qualquer material adequado ou com

binações de materiais diferentes. Por exemplo, o adaptador 

de cateter 14 e o alojamento de acoplamento externo 16 podem 

ser feitos de materiais termoplásticos similares ou diferen-

20 tes. Exemplos de materiais adequados incluem poliamida, po

litetrafluoroetileno, etileno-propileno fluorado, poliureta

no e outros. O protetor de agulha 18 também pode ser formado 

de qualquer material adequado, tal como um material metálico 

ou qualquer um dos materiais termoplásticos descritos ante-

2 5 riormente. 

A montagem 10 adicionalmente compreende um membro 

de propensão para exercer uma força de propensão sobre a a

gulha 20. Quando construído de um material metálico, é con-
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veniente proporcionar o protetor de agulha 18 com um membro 

de propensão integral 38. De acordo com a concretização i

lustrada, o membro de propensão 38 inclui um elemento de mo

la-dedo, que é formado pelo corte e dobramento da parede la-

5 teral do protetor de agulha 18. Deve-se entender, entretan

to, que a presente invenção concebe vários elementos de pro

pensão diferentes. Qualquer membro de mola mecânica adequado 

poderia ser substituído. De forma alterna ti v a, é possível 

uma braçadeira de metal ou de plástico e elementos de pro-

lO pensão elastomérica e I ou magnética. 

A operação da concretização ilustrada da presente 

invenção será descrita a seguir por referência às FIGS. 3 a 

5. Como ilustrado na FIG. 3, a haste 22 da agulha 20 é dis

posta dentro do cateter 12, se estende através deste e passa 

15 através da passagem de agulha do alojamento de acoplamento 

32. A haste 22 continua e se estende a ambas as aberturas, 

proximal e distal, 34 e 36, respectivamente, do protetor de 

agulha 18 (consulte, por exemplo, a FIG. 1). À medida que a 

agulha 20 se estende através do protetor de agulha 18, o e-

20 lemento de propensão 38 está em contato com a haste 22 exer

ce uma força de propensão em geral descendente sobre esta. 

No estado ilustrado na FIG. 3, é evidente que o eixo geomé

trico central AC e o eixo geométrico longitudinal da agulha 

AN coincidem substancialmente. 

25 Como ilustrado na FIG. 4, à medida que a agulha 20 

é retirada na direção proximal, a haste 22 é retirada do ca

teter 12 e em seguida passa totalmente pela passagem de agu

lha do alojamento de acoplamento 32, bem como pela passagem 
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de agulha distal 36 do protetor de agulha 18. Uma vez que a 

agulha 20 tenha sido totalmente retirada através da passagem 

de agulha do alojamento de acoplamento 32 e da passagem de 

agulha distal 36, a força de propensão descendente do ele-

5 menta de propensão 38 faz com que a agulha se torne inclina

da para baixo, de modo que o eixo geométrico central AC e o 

eixo geométrico da agulha AN se separam e não mais coinci

dem. Como ilustrado na FIG. 4, a ponta aguda 26 da agulha 20 

é forçada para fora de registro com a passagem de agulha 

10 distal 36 e a passagem de agulha do alojamento de acoplamen

to 32 pela força descendente do elemento de propensão 38. A 

ponta aguda 26 da agulha 20 é aprisionada dentro do protetor 

de agulha 18 pela superfície de apoio interna 40, impedindo 

assim a movimentação indesejada da agulha 20 na direção dis-

15 tal. Além disso, impede-se também o movimento indesejado da 

agulha 20 na direção proximal devido ao fato de que a parte 

saliente da agulha 24, tendo pelo menos uma área localizada 

de diâmetro externo aumentado, impede a passagem adicional 

da haste da agulha 22 através da passagem de agulha proximal 

20 34 do protetor de agulha 18. Em outras palavras, o diâmetro 

interno da passagem de agulha proximal 34 é menor do que o 

diâmetro externo da parte saliente da agulha 24. Sendo as

sim/ é evidente que a agulha 20 foi colocada de forma segura 

dentro do protetor de agulha 18. 

25 Como ilustrado na FIG. 51 o alojamento de acopla-

mento externo 16, com o protetor de agulha 18 e a agulha 

capturada 20 neste contida, podem ser removidos conjuntamen

te do adaptador de cateter 14 para descarte seguro e adequa-
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do. De forma alternativa, o protetor de agulha 18 pode ser 

separável do alojamento de acoplamento externo. 

Embora os princípios desta concretização da pre

sente invenção tenham sido descritos por referência a uma 

5 concretização ilustrada específica, deve-se entender que o 

âmbito desta concretização da presente invenção não está 

restrito a estes. A saber, o mecanismo de captura de agulha 

desta concretização da presente invenção geralmente pode ser 

descrito como segue. Um protetor de agulha é construído para 

10 permitir que uma agulha seja pelo menos parcialmente puxada 

por meio deste. Quando a ponta aguda da agulha tiver sido 

trazida completamente para dentro dos confins do protetor de 

agulha, uma força de propensão descendente age de forma a 

impelir a agulha numa direção que altera a orientação angu-

15 lar na direção longitudinal de seu eixo. Essa mudança na o

rientação angular do eixo geométrico longitudinal da agulha, 

junto com a construção física do protetor de agulha, impede 

que a ponta aguda da agulha saia por uma extremidade do pro

tetor de agulha. Além disso, a agulha dispõe de uma parte 

20 saliente que, junto com a construção do protetor de agulha, 

impede o movimento adicional indesejado da agulha, para fora 

da extremidade oposta do protetor de agulha. 

Uma segunda concretização de um mecanismo e siste

ma de captura de agulha formado de acordo com os princípios 

25 da presente invenção é representada nas FIGS. 6 a 9. Como 

ilustrado/ por exemplo, na FIG. 6, um sistema de protetor de 

agulha 100 compreende um alojamento protetor de agulha 102 

com uma abertura passante proximal 104, uma abertura passan-
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te distal 106, e o qual define um eixo geométrico central 

longitudinal AC. O alojamento protetor de agulha 102 é for

mado com um bolso 108 que é definido, pelo menos em parte, 

por uma superfície inclinada 110, uma superfície de bolso 

5 estendida radialmente 112 e uma superfície longitudinal de 

interconexão 114. O alojamento protetor de agulha 102 pode 

ser formado de qualquer material adequado, como por exemplo, 

um metal ou um material termoplástico do tipo identificado 

na descrição da primeira concretização. 

10 Uma agulha 116 é recebida através da abertura pas-

sante proximal 104, bem como pela abertura passante distal 

106. A agulha 116 compreende uma parte de haste 118, bem co

mo uma parte saliente da agulha 120 disposta na dita parte 

de haste. A parte saliente da agulha 120 proporciona pelo 

15 menos uma área localizada de diâmetro externo aumentado. 

Concebem-se inúmeras construções capazes de proporcionar es

sa parte saliente. Por exemplo, a parte saliente da agulha 

120 pode compreender um rebordo na parede da agulha, propor

cionando assim uma área localizada de diâmetro externo au-

20 mentado. Alternativamente, a parte saliente da agulha 120 

pode compreender uma virola. Como usado neste documento, o 

termo "virola" se refere a um membro separado ligado fixa

mente à parte de haste 118 da agulha 116, proporcionando as

sim pelo menos uma área localizada de diâmetro externo au-

2 5 menta do. Além disso, o termo "vi rola" pretende abranger uma 

construção em que a virola compreende uma parte integral da 

haste 118, desse modo definindo uma construção monolítica 

inteiriça composta tanto pela parte saliente da agulha 120 
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quanto pela parte de haste 118. A agulha 116 também compre

ende uma ponta distal aguda 122. 

A montagem 100 adicionalmente compreende um anel 

dividido 124 disposto dentro do bolso 108 do alojamento pro-

5 tetor de agulha 102. O anel di vi di do 124 é geralmente na 

forma de um membro de anel anular. De acordo com a concreti

zação ilustrada, o anel dividido 124 compreende uma superfí

cie chanfrada de entrada distal 126, um furo interno 128 e 

uma superfície proximal estendida radialmente 130. O anel 

10 dividido pode ser formado de qualquer material adequado, tal 

como meta ou um termoplástico do tipo identificado na des

crição da primeira concretização. 

Um elemento de propensão 132 também está localiza

do dentro do bolso 108 e é disposto geralmente entre a su-

15 perfície de bolso proximal 112 e a superfície proximal es

tendida radialmente 130 do anel dividido 124. O elemento de 

propensão 132 pode compreender vários tipos diferentes de 

elementos. De acordo com a concretização ilustrada, o ele

mento de propensão 132 é ilustrado esquematicamente como um 

20 membro de mola mecânica. Outras construções são abrangidas. 

Por exemplo, o elemento de propensão 132 pode compreender 

uma braçadeira de metal ou de plástico, um elemento elasto

mérico ou um elemento magnético. 

Como observado acima, o anel 124 tem uma configu-

25 ração anular dividida. Essa configuração anular dividida 

permite um nível predeterminado de expansão e contração do 

diâmetro interno, conforme definido pelo furo interno 128. 

Como ilustrado nas FIGS. 7A a 7B, o anel dividido 124 pode 



22 

ser na forma de um anel inteiriço ou vários segmentos arque

ados. 

A FIG. 7A ilustra um anel dividido 124' na forma 

de vários segmentos arqueados S1 e S2. Embora esta concreti-

5 zação do anel dividido 124' seja ilustrada com dois segmen

tos arqueados, deve- se entender que é possível construir o 

anel dividido com três ou mais segmentos arqueados. Como i

lustra em mais detalhes a FIG. 7A, cada um dos segmentos ar

queados S1 e S2 tem extremidades de encaixe interno E'1 e 

10 E'2, respectivamente, que permitem a expansão e contração 

anteriormente mencionadas do diâmetro interno do anel divi

dido 124. Na concretização ilustrada, essas extremidades de 

encaixe interno E'1 e E'2 são na forma de uma geometria tipo 

escada. Concebe-se, entretanto, que várias outras geometrias 

15 podem ser proporcionadas para as extremidades de encaixe in

terno, contanto que a expansão e contração desejadas do diâ

metro interno do anel dividido 124 possam ser acomodadas. 

A FIG. 7B ilustra uma construção alternativa do 

anel dividido, que compreende um anel dividido inteiriço 

20 124''. O anel inteiriço 124'' tem uma configuração de extre

midade dividida SE. De acordo com o exemplo ilustrado, a ex

tremidade dividida SE tem uma primeira e segunda configura

ções de extremidade de acoplamento correspondente E' '1 e 

E' '2. Novamente, as construções das extremidades E'' e E'' 

25 são ilustradas na forma de uma geometria tipo escada, que 

permite a expansão e contração desejadas do diâmetro interno 

do anel dividido 124''. Entretanto, como observado anterior

mente, contemplam- se várias outras configurações geométri-
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cas 1 contanto que estas acomodem a expansão e contração de

sejadas do diâmetro interno do anel dividido 124 1 1
• 

A operação desta concretização da presente inven

ção agora será descrita por referência às FIGS. 61 8 e 9 nos 

5 desenhos. Como ilustrado na FIG. 61 em um estado em que a 

ponta distal aguda 122 da agulha 110 é disposta totalmente 

fora do alojamento protetor da agulha 102, o anel dividido 

124 é impelido em uma direção para frente 1 ou distal, sob 

ação do elemento de propensão 132. À medida que o anel divi-

10 dido 124 é forçado contra a superfície inclinada 110 sob a 

ação do elemento de propensão 132, o anel dividido 124 é 

comprimido radialmente, reduzindo assim o diâmetro interno, 

conforme definido pelo furo interno 128. Como ilustrado na 

FIG. 6 1 neste estado, o furo interno 128 define um diâmetro 

15 menor do que a abertura passante distal 106 e é menor do que 

o diâmetro externo da parte saliente da agulha 120. 

A FIG. 8 ilustra a disposição 100 em um estado em 

que a agulha 116 foi parcialmente trazida para dentro do a

lojamento protetor da agulha 102 na direção proximal. À me-

20 dida que a agulha 116 é retirada na direção proximal, a par

te saliente da agulha 120 entra em contato com a superfície 

de entrada chanfrada 126 do anel dividido 124. Esse contato 

causa a compressão do elemento de propensão 132, fazendo com 

que o anel dividido não mais entre em contato com a superfí-

25 cie de bolso inclinada 110. No estado ilustrado na FIG. 8, o 

diâmetro interno do anel dividido 124, como definido pelo 

furo interno 12 8 I é capaz de se expandir. Isso permite a 

passagem da parte saliente da agulha 120 através do furo in-
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terno 128 com um nível de aperto com este. 

Como ilustra a FIG. 9, no momento em que a ponta 

distal aguda 122 da agulha 116 é totalmente retirada para 

dentro do alojamento protetor de agulha 102, a parte salien-

5 te da agulha 120 sai do furo interno 128 do anel dividido 

124, removendo assim a compressão anteriormente mencionada 

do elemento de propensão 132, o que faz com que o anel divi

dido 124 novamente seja impelido contra a superfície de bol

so inclinada 110, desse modo contraindo o diâmetro interno, 

10 conforme definido pelo furo interno 128. O furo interno 128 

novamente tem seu diâmetro menor do que o diâmetro externo 

da parte saliente da agulha 120. Além disso, o diâmetro de

finido pelo furo da abertura passante proximal 104 é menor 

do que o diâmetro externo da parte saliente da agulha 120. 

15 Dadas essas dimensões relativas, é evidente que a parte sa

liente da agulha 12 O é aprisionada entre a superfície de 

bolso proximal 112 e a superfície proximal estendida radial

mente 130. Dessa forma, a agulha 116 é aprisionada em uma 

posição tal que a ponta distal aguda 122 está localizada 

20 dentro do alojamento protetor da agulha 102. 

Embora esta invenção seja satisfeita pelas concre

tizações em di versas formas, como descri tas em relação às 

concretizações preferidas da invenção, entende-se que a pre

sente revelação deve ser considerada como um exemplo dos 

25 princípios da invenção e que esta não pretende limiar a in

venção às concretizações específicas ilustradas e descritas 

neste documento. Os versados na técnica poderão criar nume

rosas variações sem divergir do espírito da invenção. O es-
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copo da invenção será dado pelas rei vindicações anexas e 

seus equivalentes. 
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REIVINDICAÇÕES 

1. Disposição para tornar uma agulha segura, com

preendendo: 

uma agulha ( 116) que define um eixo geométrico 

5 longitudinal da agulha (AN), que possui uma ponta distal 

aguda (122), uma parte de haste (118) e uma parte saliente 

da agulha (120), que define pelo menos uma área localizada 

ao longo da haste (118), de diâmetro externo aumentado; 

um protetor de agulha (102) que define um eixo ge-

lO ométrico central longitudinal (AC), uma abertura atravessan

te proximal e uma abertura atravessante distal, o protetor 

de agulha (102) compreendendo um bolso (108) formado neste, 

que compreende uma superfície inclinada (110); 

um anel dividido (124) disposto dentro do bolso 

15 (108), o anel dividido (124) dotado de um furo interno (128) 

variável; 

um elemento de propensão (132) disposto dentro do 

bolso (108) para propender o anel dividido (124) em direção 

à superfície inclinada (110) do bolso (108); 

20 CARACTERIZADO pelo fato de que 

a disposição (100) é construída de modo que, à me

dida que a agulha (116) é puxada em direção ao interior do 

protetor de agulha (102), a parte saliente da agulha (120) 

entra em contato com o anel dividido (124), o que causa a 

25 compressão do elemento de propensão (132), fazendo com que o 

anel dividido (124) não mais esteja em contato com a super

fície de bolso inclinada ( 110) e o furo interno ( 128) do 

anel dividido (124) seja expandido, permitindo assim a pas-
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sagem da parte saliente da agulha (120) através do anel di

vidido ( 124) com um nível predeterminado de interferência 

com este, e além disso, à medida que a ponta distal aguda da 

agulha (122) é totalmente retirada em direção ao alojamento 

5 protetor da agulha (102), a parte saliente da agulha (120) 

sai do furo interno (128) do anel dividido (124), removendo 

assim a compressão anteriormente mencionada do elemento de 

propensão (132), o que faz com que o anel dividido (124) no

vamente possa ser propendido contra a superfície inclinada, 

10 fazendo também com que o furo interno (128) do anel dividido 

(124) se comprima, de modo que seu diâmetro seja novamente 

menor do que a abertura atravessante distal e o diâmetro ex

terno da parte saliente da agulha (120), dessa forma impe

dindo a ponta distal aguda da agulha (122) de sair do aloja-

15 mento protetor da agulha ( 102) . 

2. Disposição (100) de acordo com a reivindicação 

1, CARACTERIZADA pelo fato de que pelo menos um dentre o 

protetor de agulha (102) e o anel dividido (124) é formado 

de poliamida, politetrafluoroetileno, etileno-propileno flu-

20 orado, poliuretano ou um material metálico. 

3. Disposição (100) de acordo com a reivindicação 

1, CARACTERIZADA pelo fato de que a parte saliente da agulha 

(120) compreende um rebordo ou uma virola. 

4. Disposição (100) de acordo com a reivindicação 

25 1, CARACTERIZADA pelo fato de que o elemento de propensão 

(132) compreende um ou mais destes elementos: uma mola mecâ

nica, uma braçadeira de metal ou de plástico, um elemento 

elastomérico ou força magnética. 
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5. Disposição (100) de acordo com a reivindicação 

1, CARACTERIZADA pelo fato de que o anel dividido (124) é na 

forma de um anel anular que compreende vários segmentos ar

queados com configurações de extremidade de encaixe interno. 

6. Disposição (100) de acordo com a reivindicação 

1, CARACTERIZADA pelo fato de que o anel dividido (124) é na 

forma de um anel anular inteiriço dividido que compreende 

configurações de extremidade de encaixe interno. 

7. Disposição (100) de acordo com a reivindicação 

10 1, CARACTERIZADA pelo fato de que o anel dividido (124) com-

preende uma superfície chanfrada de entrada distal. 

8. Disposição (100) de acordo com a reivindicação 

1, CARACTERIZADA pelo fato de que o anel dividido (124) com

preende um furo interno (128) e uma superfície que se esten-

15 de radialmente. 

9. Disposição (100) de acordo com a reivindicação 

1, CARACTERIZADA por compreender: 

um adaptador de cateter (14) compreendendo uma ex

tremidade proximal; 

20 um cateter ( 12) montado dentro do adaptador de cate-

ter (14); e 

um alojamento de acoplamento externo que compreen

de uma extremidade proximal, o alojamento de acoplamento ex

terno sendo recebido dentro da extremidade proximal do adap-

25 tador de cateter (14); 

em que o protetor de agulha (102) é recebido den

tro da extremidade proximal do adaptador de cateter (14). 
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10. Método para tornar uma agulha segura, a agulha 

(116) compreendendo um eixo geométrico longitudinal que com

preende uma ponta distal aguda (122), uma parte de haste e 

uma parte saliente da agulha (120) que define pelo menos uma 

5 área localizada ao longo da haste de diâmetro externo aumen

tado, o método sendo CARACTERIZADO por compreender: 

proporcionar um protetor de agulha (102) que defi

ne um eixo geométrico central longitudinal (AC), uma abertu

ra atravessante proximal e uma abertura atravessante distal, 

10 e compreendendo um bolso formado neste, que compreende uma 

superfície inclinada; 

colocar um anel dividido (124) dentro do bolso com 

um furo interno (128) variável; e 

dispor um elemento de propensão ( 132) dentro do 

15 bolso para propender o anel dividido (124) em direção à su

perfície inclinada do bolso; 

20 

puxar a agulha em direção ao interior do protetor 

de agulha (102) de modo que a parte saliente da agulha (120) 

entre em contato com o anel dividido (124); 

comprimir o elemento de propensão ( 132) de modo 

que o anel dividido (124) não entre mais em contato com a 

superfície de bolso inclinada (110) e o furo interno (128) 

do anel dividido (124) seja expandido, permitindo assim a 

passagem da parte saliente da agulha (120) através do anel 

25 dividido (124) com um nível predeterminado de interferência 

com este; 

puxar ainda mais a agulha (116) de modo que a par

te saliente da agulha ( 120) saia do furo interno ( 128) do 
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anel dividido (124), removendo assim a compressão anterior

mente mencionada do elemento de propensão (132), o que faz 

com que o anel dividido (124) seja novamente propendido con

tra a superfície inclinada, fazendo também com que o furo 

5 interno (128) do colar dividido se comprima de modo que seu 

diâmetro se torna novamente menor do que a abertura atraves

sante distal e o diâmetro externo da parte saliente da agu

lha (120), impedindo assim a ponta distal aguda da agulha 

(122) de sair do alojamento protetor da agulha (102). 
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