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"DISPOSITIVO DE PRESSÃO PARA ESTABILIZAR GUIA CIRÚRGICO"

Trata a presente solicitação de Patente de Invenção de um inédito

"DISPOSITIVO DE PRESSÃO PARA ESTABILIZAR GUIA CIRÚRGICO"

especialmente de um dispositivo, preferencialmente em plástico, formatando um

5parafuso com porca para estabilizar guia de implante cirúrgico sem a necessidade

de perfuração óssea ou gengival, eliminando inclusive o empenho de anestesia,

tornando o procedimento mais rápido, sem riscos e promovendo melhor pós-

operatório.

O dispositivo inovado tem como campo de aplicação a área

lOodontológica mais precisamente guias para cirurgia de implantes dentários guiada

por computador.

Atualmente, para facilitar a vida das pessoas são desenvolvidas

técnicas e recursos tecnológicos inovadores, como por exemplo, tabletes,

smartfones, entre outros. Esses avanços tecnológicos têm envolvido a área da

15medicina e odontologia mais especificamente no caso de implantes dentários, um

recurso utilizado para beneficiar os pacientes que possuem alguma ausência

dentária, é a cirurgia de implantes dentários sem corte, ou cirurgia guiada por

computador.

A cirurgia guiada por computador é uma cirurgia pouco invasiva e

0planejada a partir de uma tomografia computadorizada, que possibilita através de

programas específicos o planejamento do posicionamento dos implantes dentários

no computador, permitindo a construção de guias precisas que irão orientar a

colocação dos implantes dentários sem corte e sem sutura nos locais planejados

anteriormente.

5 Neste aspecto, nas cirurgias convencionais de implante dentário para

estabilizar o guia cirúrgico é necessário anestesia do local onde vai ser introduzido o

prego, mais precisamente na gengiva, e feita uma perfuração com broca no osso

para introdução do prego que garante atualmente a estabilização do guia cirúrgico.

Esta estabilização do guia cirúrgico atual apresenta alguns

0inconvenientes que merecem destaque:

> Maior tempo cirúrgico;



> Recuperação num intervalo maior de tempo;

Aumento de dores e inchaços por inflamações;

> Aumento de medicamento pós-operatório; e

> Necessidade de maior quantidade de anestesia no procedimento.

5 Diante dessa situação apresentada foi que motivou a desenvolver um

dispositivo para estabilizar guia cirúrgico menos traumático que a perfuração e

aplicação de pregos nas gengivas que pudesse ao mesmo tempo ser prático,

simples e eficiente, em conformidade com o foco desse pedido de privilégio.

O atual estado da técnica antecipa alguns documentos de patentes que

lOversam sobre a matéria em apreço como a PI071 1288-2 "DISPOSITIVO PARA

PRENDER UM IMPLANTE DENTÁRIO EM UM TECIDO ÓSSEO, MÉTODO DE

FABRICAÇÃO DE UM MOLDE CIRÚRGICO E MÉTODO DE FIXAÇÃO DE UM

IMPLANTE DENTÁRIO EM UM TECIDO ÓSSEO". Constituído por

aperfeiçoamentos introduzidos em um dispositivo e método para prender implante

15dentário no tecido ósseo de um paciente cujo molde cirúrgico apresenta guias

tubulares de furos vazados através dos quais pinos de fixação podem ser usados

para prender o molde cirúrgico a um tecido ósseo de paciente.

Como se pode observar, a patente acima para efetivar o método de

fixação de um implante dentário a um tecido ósseo, utiliza-se de um molde cirúrgico

0com guias e furos vazados para introdução dos pinos de fixação prendendo o molde

ao tecido ósseo do paciente, técnica esta como as convencionais, e incorre nos

mesmos inconvenientes já citados.

Ciente do estado da técnica, suas lacunas e limitantes, o inventor, após

estudos e pesquisas criou o "DISPOSITIVO DE PRESSÃO PARA ESTABILIZAR

5GUIA CIRÚRGICO" em questão, que em linhas gerais, trata-se de um dispositivo,

preferencialmente em plástico, formatando um parafuso com porca para estabilizar

guia de implante cirúrgico sem a necessidade de perfuração óssea ou gengival,

eliminando inclusive o empenho de anestesia, tornando o procedimento mais rápido,

sem riscos e promovendo melhor pós-operatório.

0 O "DISPOSITIVO DE PRESSÃO PARA ESTABILIZAR GUIA

CIRÚRGICO" pela sua característica construtiva garante a fixação do guia cirúrgico

pela ponta do parafuso, que contém uma borracha onde esta entra em contato com



a gengiva e o apóia para promover o aperto, sem trauma e sem dor, ocasionando

apenas uma leve pressão.

Em suma, o dispositivo reivindicado apresenta como vantagens mais

preponderantes:

> Fácil estabilização do guia cirúrgico por meio de parafusos;

Facilidade na colocação e remoção do guia cirúrgico;

> Simples construtividade;

Não necessita de anestesia para perfurar o osso;

> Diminuição de dores e inchaços por inflamações ocasionados pelos

traumas cirúrgicos convencionais;

> Redução do tempo cirúrgico;

Proporciona diminuição medicamentosa;

> Recuperação mais rápida possibilitando o retorno as atividades

profissionais e sociais em um menor intervalo de tempo;

> Garante um melhor pós-operatório.

A seguir, explica-se a invenção com referência aos desenhos anexos,

nos quais estão representados de forma ilustrativa e não limitativa:

Fig. 1 - Vista em perspectiva do dispositivo de pressão para estabilizar

guia cirúrgico;

Fig. 2 - Vista em perspectiva explodida do dispositivo de pressão para

estabilizar guia cirúrgico, com detalhe lateral da concavidade da borracha;

Fig. 3 - Vista em perspectiva da porca do dispositivo de pressão para

estabilizar guia cirúrgico, fixado no guia cirúrgico;

Fig. 4 - Vista em perspectiva do dispositivo de pressão para estabilizar

guia cirúrgico com a porca recebendo o parafuso;

Fig. 5 - Vista superior do dispositivo de pressão para estabilizar guia

cirúrgico;

Fig. 6 - Vista em corte parcial do dispositivo de pressão para estabilizar

guia cirúrgico, mostrando o contato da borracha com a gengiva;

Fig. 7 - Vista em perspectiva explodida do dispositivo de pressão para

estabilizar guia cirúrgico, numa variação construtiva como botão de

pressão;



Fig. 8 - Vista em perspectiva explodida do dispositivo de pressão para

estabilizar guia cirúrgico, numa variação construtiva com ponta.

O "DISPOSITIVO DE PRESSÃO PARA ESTABILIZAR GUIA

CIRÚRGICO", objeto desta solicitação de Patente de Invenção, refere-se a um

dispositivo (1), compreendido por um parafuso (2) borracha (3) e porca (4).

Mais particularmente, o dispositivo (1) pleiteado é de simples

construtividade, fabricado preferencialmente em plástico, de formato cilíndrico,

composto por um parafuso (2) cuja cabeça poderá possuir o formato de uma fenda

(5) ou qualquer outro que possibilita o aperto por ferramental, cujo corpo do parafuso

(2) é completo por roscas (6) e na parte inferior do dito parafuso possui um formato

côncavo que recebe a borracha (3) de igual formato, dita borracha (3) na ponta do

parafuso (2) possui liberdade de giro importantíssimo para efetivo aperto do

parafuso (2) que, quando acionado, toca a gengiva e permite que o parafuso (2)

continue dando aperto, porém, sem girar tal borracha (3) mantendo pressionada e

imóvel para não lesionar a gengiva. A porca (4) por sua vez, possui o formato

cilíndrico com roscas internas (7) e aba inferior (8) que acomoda as hastes

antirotacional (9) que quando fixada no corpo do guia ( 10) não permite que a porca

(4) sofra qualquer tipo de rompimento quando do aperto do parafuso (2). Em uma

variação construtiva o parafuso (2) poderá ser substituído por um botão de pressão

( 1 1). Numa segunda variação construtiva poderá ter uma ponta (12).

Portanto, o presente pedido de patente de invenção se reveste de

novidade e atividade inventiva graças à estabilização do guia cirúrgico ser

promovida por parafusos que evita a perfuração óssea revelando um procedimento

menos traumático e mais seguro com pós-operatório reduzido, que somado a

aplicação industrial o faz merecedor do privilégio de patente.



REIVINDICAÇÕES

1) "DISPOSITIVO DE PRESSÃO PARA ESTABILIZAR GUIA CIRÚRGICO",

caracterizado por o dispositivo (1) pleiteado ser composto por parafuso (2) de

cabeça com fenda (5) e corpo de roscas (6) e na parte inferior compreende formato

5côncavo concordante com a borracha (3); a porca (4) possui roscas internas (7) aba

inferior (8) e hastes antirotacional (9) para fixar ao corpo do guia ( 10).

2) "DISPOSITIVO DE PRESSÃO PARA ESTABILIZAR GUIA CIRÚRGICO", de

acordo com a reivindicação 1, caracterizado por em uma variação construtiva o

parafuso (2) ser substituído por um botão de pressão ( 1 1).

103) "DISPOSITIVO DE PRESSÃO PARA ESTABILIZAR GUIA CIRÚRGICO", de

acordo com a reivindicação 1, caracterizado por em uma segunda variação

construtiva a borracha (3) ser substituída por uma ponta (12).
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