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INTRO
NIT – Núcleo de Inovação Tecnológica
O NIT tem a função de auxiliar tecnicamente os alunos a desenvolverem os seus
projetos.

Portfólio de Inovação
O Portfólio de Inovação da Universidade de Vassouras faz a identiﬁcação de
potenciais problemas do atual estado da arte e desenvolve resultados inovadores
agregando valor aos produtos. Mais que um levantamento sobre a inovação, a
iniciativa busca potencializar o uso social destes produtos, por meio de parcerias
para transferência de tecnologia e incorporação de conhecimentos em novas
práticas de Educação, Saúde, Medicina, Medicina Veterinária e Ciências
Ambientais.
A atual versão do Portfólio da Universidade de Vassouras reuniu 19 projetos
classiﬁcados de acordo com os setores de aplicação, sendo eles: Produtos do
Mestrado Proﬁssional Aplicada em Saúde, Mestrado Proﬁssional de Diagnósticos
em Medicina Veterinária, Mestrado Proﬁssional em Ciências Ambientais e
Tecnologias Sociais/Educacionais.

Parcerias Tecnológicas de Inovação
A alta complexidade tecnológica dos produtos e serviços são uma característica
de alguns produtos. Por isso, a articulação entre a base cientíﬁca de universidades
e parceiros em diversas áreas é uma condição necessária ao avanço tecnológico.
Dessa forma, atua como ofertante e demandante de tecnologia, assim como na
execução conjunta de projetos de desenvolvimento de produtos e serviços que
atendam às necessidades dos projetos desenvolvidos.
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1ª Patente

1130.1

DISPOSITIVO GUIA CIRÚRGICO
Resumo
A presente invenção se aplica no campo de
dispositivos médicos relacionados à fratura de
fêmur, subtrocanteriana, guia cirúrgico, DCS
(dynamic condylar screw), além de descrever
um guia cirúrgico para a colocação do pino do
parafuso deslizante da placa DCS utilizado nas
fraturas subtrocanterianas do fêmur com o
instrumental atualmente utilizado.

Autores
Robson Marcelo Malta de Paula (Principal)
Rafaela Barbosa Medeiros (Aluna IC)
Eduardo Tavares Lima Trajano (Orientador)
Adauri Silveira Rodrigues Júnior (NIT)

Problema a ser resolvido
Garantir o posicionamento correto e colocação
do pino do parafuso deslizante da placa DCS
utilizado nas fraturas subtrocanterianas do
fêmur.

Inovação proposta
Criar um Dispositivo Guia Cirúrgico para essa
função.

Diferencial
Incisões cirúrgicas menores, com menor
sangramento e complicações.
Eﬁciência e praticidade no posicionamento
durante prática cirúrgica.

Estágio de desenvolvimento
Protótipo

Status da propriedade intelectual
BR 10 2019 028126 0

05

2ª Patente
GUIA PASSADOR DE SONDA URINÁRIA
Resumo
A presente invenção se enquadra na área médica
urológica tendo como objetivo facilitar a
introdução de uma sonda urinária através da
uretra até a bexiga, por meio de um guia
passador de sonda, e se relaciona às áreas de
Cateterismo Vesical; Sonda Vesical; Guia de
Sondagem Uretral e Cateterismo Urinário.

Autores
Lúcio Sergio Correia Arraes (Principal)
Taynara Fraga da Silva (Aluna IC)
Eduardo Tavares Lima Trajano (Orientador)
Adauri Silveira Rodrigues Júnior (NIT)

Problema a ser resolvido
A invenção aqui pleiteada soluciona as
desvantagens do que já existe atualmente no
estado da técnica, visto que o guia permanece
na uretra, facilitando a passagem da sonda, até
esta chegar à bexiga.

Inovação proposta
Criar um Dispositivo Passador de Sonda Urinária
em uso conjunto acoplada com o cistoscópio.

Diferencial
Sua ﬁnalidade é facilitar a colocação de uma
sonda urinária em uretras difíceis.
Eﬁciência e praticidade no posicionamento das
sondas urinárias.

Estágio de desenvolvimento
Protótipo de Bancada

Status da propriedade intelectual
BR 10 2019 028082 4
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1130.2

3ª Patente

1130.3

DISPOSITIVO DE SUPORTE E FIXAÇÃO DE TUBOS
ENDOTRAQUEAIS, SONDAS NASOGÁSTRICAS, SONDAS
ENTERAIS E BALÃO DE SENGSTAKEN-BLAKEMORE COM
TRACIONADOR REGULÁVEL POR MOLAS
Resumo

Diferencial

A presente invenção descreve um dispositivo de
suporte e ﬁxação de tubos endotraqueais,
sondas nasogástricas, sondas enterais e balão de
Sengstaken-Blakemore possuindo um
tracionador regulável por molas. Tal dispositivo
forma um conjunto único, ﬁxado de maneira não
traumática na cabeça do paciente, assegurando
que sua movimentação ativa (por agitação) ou
passiva (mudança de decúbito ou manipulação)
seja feita como um bloco, tornando improvável
o deslocamento inadvertido dos tubos
endotraqueais, das sondas nasogástricas, sondas
enterais e do Balão de Sengstaken-Blakemore,
bem como a ocorrência das complicações
associadas a esse evento. Proporciona ainda
maior segurança durante o Posicionamento em
pronação dos pacientes com Covid-19 e diminui
os riscos de contaminação da equipe médica por
evitar a necessidade de reintubação.
Adicionalmente, é passível de esterilização e
permite a ﬁxação de diferentes diâmetros de
tubos para uso pediátrico e de adultos.

Acomodar e garantir a correta ﬁxação das
sondas no paciente.
Evitar a extubação não planejada (extubação
acidental).

Estágio de desenvolvimento
Protótipo de Bancada

Status da propriedade intelectual
BR 10 2020 010670 8

Autores
Eduardo Tavares Lima Trajano (Orientador)
Cristina Maria Monteiro Dantas (Principal)
Adauri Silveira Rodrigues Júnior (NIT)

Problema a ser resolvido
A extubação não planejada (ENP) é deﬁnida como
a remoção prematura do tubo endotraqueal pelo
paciente em ventilação mecânica (auto
extubação) ou pela manipulação inadequada
durante cuidados médicos e de enfermagem
(extubação acidental). Constitui o evento adverso
mais frequente nas unidades de terapia intensiva.

Inovação proposta
Criar um dispositivo de suporte e ﬁxação de
tubos endotraqueais, sondas nasogástricas,
sondas enterais e balão de sengstakenblakemore com tracionador regulável por molas.
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4ª Patente

1130.4

INSTRUMENTO CIRÚRGICO PASSADOR DE TELA GLÚTEA
Resumo
A presente invenção descreve um instrumento
cirúrgico passador de tela glútea que se aplica
no campo medicinal de dispositivos médicos
com aplicabilidade na técnica de lifting dos
glúteos em pacientes submetidos à
reconstrução da região glútea após ressecções
oncológicas, lesões traumáticas extensas,
pacientes com ﬂacidez extrema, especialmente
aqueles submetidos a cirurgia bariátrica, ou
ainda, puramente por motivos estéticos em
pacientes sadios.

Autores
Carlos Eduardo Cardoso (Orientador)
Milton Sant’Ana de Freitas Filho (Principal)
Aline Guimarães Gomes de Sousa (Principal)
Ricardo Cavalcanti Ribeiro_UFRJ (Coorientador)
Adauri Silveira Rodrigues Júnior (NIT)

Problema a ser resolvido
Para cirurgias de reparação aplicadas na técnica
de lifting dos glúteos no estado da técnica um
problema recorrente eram anteriormente
solucionados por meio de grandes incisões o
que acarretavam diversos problemas para o
cirurgião e paciente expondo riscos cirúrgicos e
pós operatórios graves.

Inovação proposta
Desenvolver um Instrumento Cirúrgico
Passador de Tela Glútea subcutâneo com
incisões mínimas.
Desenvolver novo procedimento cirúrgico
aplicadas na técnica de lifting dos glúteos.

Diferencial
Incisões mínimas, procedimento cirúrgico
simpliﬁcado e menos invasivo.
Menor risco cirúrgico e melhor recuperação pós
operatório.

Estágio de desenvolvimento
Protótipo de Bancada

Status da propriedade intelectual
BR 10 2020 017334 0
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5ª Patente

1130.5

DISPOSITIVO TRANSPASSADOR DE FIO
Resumo
A presente invenção descreve uma
transpassador de ﬁo que se aplica no campo
medicinal de dispositivos médicos, podendo
compor um kit médico com o objetivo de prover
ferramentas que garantam uma correta, rápida e
eﬁciente remoção de anéis presos aos dedos
dos pacientes em consultório ou polos de
emergências.

Autores
Ramon Fraga de Souza Lima (Principal)
André Elias Ribeiro (Principal)
Gisele Roque de Souza (Aluna IC)
Eduardo Tavares Lima Trajano (Orientador)
Adauri Silveira Rodrigues Júnior (NIT)

Problema a ser resolvido
Ausência de um kit pronto para solucionar de
modo prático as ocorrências de anéis presos aos
dedos em unidades de pronto atendimento e
emergências.

Inovação proposta
Criar um KIT em caixinha contendo todos os
instrumentos necessários para essa prática.

Diferencial
Criar um KIT próprio para essa ﬁnalidade.
Distribuição em polos de urgência e emergência
para facilitar o trabalho de remoção.
Facilitação do trabalho do proﬁssional de saúde
neste tema simples, porém recorrente
principalmente em mulheres gestantes.

Estágio de desenvolvimento
Protótipo de Bancada

Status da propriedade intelectual
BR 20 2020 025991 7
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6ª Patente

1130.6

DISPOSITIVO DE TRAÇÃO DE MEMBROS
INFERIORES COM BOTA ORTOPÉDICA
ANATÔMICA E CONTROLE DE CARGA DIGITAL
Resumo

Inovação proposta

A presente invenção descreve um dispositivo de
tração de membros inferiores com bota
ortopédica descreve anatômica e controle de
carga digital. Este dispositivo permite a
realização de tração do membro inferior
cometido pela fratura de fêmur, assim como
permite a tração da articulação coxofemoral. A
presente invenção traz inovações às técnicas
antigas em uso, pois seu formado em bota
anatômica acolchoada e ajustável ao tamanho
do paciente dispensa a necessidade de um
acesso cirúrgico e evita isquemia tecidual por
distribuir a força de tensão de forma mais
uniforme pelo membro acometido. Com a
balança digital ou analógica e o esticador ou
motor de passo controlado manualmente, o
proﬁssional pode ajustar de forma precisa a
força de tração a ser aplicada. Por ser um
dispositivo ﬁxo com encaixe ajustável, dispensase a necessidade de um proﬁssional especialista
para realizar a aplicação das bandagens e do
acesso cirúrgico ao membro acometido,
permitindo que o tratamento da fratura seja feita
por membros da emergência e urgência
hospitalar, o que traz maior agilidade ao início do
tratamento levando à melhora do prognóstico
do paciente.

Criar um Dispositivo de Tração de Membros
Inferiores com Bota Ortopédica Anatômica e
Controle de Carga Digital que permita controlar
a tração imposta e acomodar de maneira
adequada o membro inferior fraturado.

Autores
Eduardo Tavares Lima Trajano (Orientador)
Norival Garcia da Silva Júnior (Principal)
Gisele Roque de Souza (Aluno IC)
Leonardo Feijó Silvestre Mattos (Aluno Engenharia)
Adauri Silveira Rodrigues Júnior (NIT)

Problema a ser resolvido
Ao paciente dispensa a necessidade de um
acesso cirúrgico necessário para tração
transesquelética.
Evita isquemia tecidual por distribuir a força de
tensão de forma mais uniforme pelo membro
acometido.
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Diferencial
Controle de carga de tração a ser realizada pelo
proﬁssional de saúde.
Técnica menos invasiva ao paciente evitando
tração transesquelética.
Conforto ao paciente.

Estágio de desenvolvimento
Protótipo de bancada

Status da propriedade intelectual
BR 10 2020 014918 0

7ª Patente

1130.7

KIT DE BARREIRA PARA TUBO ENDOTRAQUEAL
COM TAMPA VEDANTE ACOPLADO À CLAMP
PARA USO EM PROCEDIMENTOS DE MANEJO
AVANÇADO DAS VIAS AÉREAS
Resumo

Diferencial

A presente invenção se aplica a tubos e sondas e
cateteres para manejo invasivo das vias aéreas,
mais especiﬁcamente a um kit composto por
dois dispositivos para vedação dos tubos e/ou
sondas e/ou cateteres endotraqueais para gases,
aerossóis, gotículas e secreções de pacientes. A
presente invenção descreve um Kit de Barreira
para tubo endotraqueal com tampa vedante
acoplado à clamp para uso em procedimentos
de manejo avançado das vias aéreas constituído
por dois dispositivos, um para vedação e outro
para clampeamento do tubo, acopláveis entre si.
O referido kit é formado pelos seguintes
componentes: dispositivo de vedação (1) e
clamp oclusor (2). Ilustrativamente, para se
entender com mais clareza a utilização do Kit de
Barreira, apresenta-se também os dispositivos
tubo (3), conector (4) e ﬁo-guia (5).

A presente invenção proporciona, de maneira
barata e simples, uma maior segurança aos
proﬁssionais de saúde envolvidos no manejo
i n v a s i v o d a s v i a s a é re a s , e v i t a n d o , o u
minimizando signiﬁcativamente, a possibilidade
de contaminação por secreção, gotículas e/ou
aerossóis.

Estágio de desenvolvimento
Transferida a tecnologia.
Em produção.

Status da propriedade intelectual
BR 102020010672-4 A2

Autores
Pedro Ferreira Pasetto (Principal)
Eduardo Tavares Lima Trajano (Orientador)
Luiz Caramez Berteges (NIT)
Bruno Monteiro Tavares Pereira (Coorientador)
Adauri Silveira Rodrigues Júnior (NIT)

Problema a ser resolvido
Um relevante problema do estado da técnica é a
possibilidade de contaminação dos proﬁssionais
de saúde por aerossol e/ou secreções durante o
procedimento de Intubação traqueal em
pacientes com indicação de manejo invasivo das
vias aéreas.

Inovação proposta
Criar um clamp com uso especíﬁco para tudo
endotraqueis de diversos calibres para pacientes
submetidos ao procedimento de intubação.
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8ª Patente

1130.8

DISPOSITIVO DE BARREIRA DE PROTEÇÃO FÍSICA
E SEU MÉTODO DE MONTAGEM
Resumo

Estágio de desenvolvimento

A presente invenção revela um dispositivo de
barreira de proteção física limitadora da
dispersão de aerossóis gerados durante o
procedimento odontológico e seu método de
montagem, sendo capaz de limitar o
lançamento e a dispersão de aerossóis gerados
durante os procedimentos odontológicos
evitando que saliva e aerossóis gerados sejam
lançados no proﬁssional dentista e no ambiente.
O dispositivo compreende os seguintes
componentes: arco-suporte (1); extensor (2);
parafuso ﬁxador (3); estrutura da barreira (4) e
barreira frontal (5). Também é descrito um
método de montagem do dito dispositivo de
barreira física.
Tal dispositivo, consequentemente, leva a uma
redução da contaminação da equipe de saúde
bucal e das superfícies do consultório dentário.

Protótipo de bancada

Autores
Bárbara Brito de Almeida Castro (Principal)
Luiz Felipe Caramez Berteges (NIT)
Maria Cristina Almeida de Souza (Orientador)

Problema a ser resolvido
A dispersão de aerossóis gerados durante o
procedimentos é o maior veículo de
contaminação da equipe médica odontológica,
uma grande preocupação em tempos de covid-19.

Inovação proposta
O dispositivo de barreira de proteção física
ﬁxado à cabeça de um usuário que confere
proteção física limitadora da dispersão de
aerossóis gerados durante o procedimento
odontológico.

Diferencial
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Capacidade de promover uma redução da
contaminação de superfícies do consultório
dentário e da equipe de saúde bucal durante o
procedimento odontológico é ﬁxado
diretamente na cabeça do paciente já
acomodado à cadeira odontológica e dispensa,
assim, a necessidade de suportes adicionais.

Status da propriedade intelectual
BR 10 2021 003700 8

9ª Patente

1130.9

DISPOSITIVO TRANSILUMINADOR VASCULAR
Resumo

Diferencial

A presente invenção descreve um dispositivo
transiluminador vascular para transiluminar a
região do corpo onde se deseja localizar veias e
artérias por meio da luz emitida pelo dispositivo
em contato com a pele do paciente. O referido
dispositivo possui o propósito de prover a
iluminação subcutânea adequada ao local onde
o proﬁssional de saúde está trabalhando de
modo a auxiliá-lo na distinção de veias e artérias
por meio da luz emitida de lâmpadas LED com o
contato com a pele do paciente. O dispositivo
transiluminador vascular é formado pelas
componentes: base (1); lâmpadas de LED (2);
chave gangorra ON/OFF(3); contatos(4); pilhas
AA(5); tampa(6); lente(7); a presilha da lente (8) e
duas alças laterais para prender o velcro. O
referido dispositivo possui dimensões principais
na faixa entre 90 mm à 120 mm de
comprimento, entre 50 mm a 70 mm de largura
e entre 20 mm à 40 mm de espessura.

Permitir o mapeamento das veias por meio da
iluminação infravermelha sobre a pele.
Permitir o uso livre das mãos do proﬁssional de
saúde prendendo-o com velcro.

Estágio de desenvolvimento
Protótipo de bancada

Status da propriedade intelectual
BR 10 2021 000526 2

Autores
Elaine de Abreu Stelmann (Principal)
David Caravana de Castro Moraes Ricci (NIT)
Adiel Queiroz Ricci (NIT)
Luiz Felipe Caramez Berteges (NIT)
Eduardo Tavares Lima Trajano (Orientador)
Adauri Silveira Rodrigues Júnior (NIT)

Problema a ser resolvido
A punção venosa periférica em locais de baixa
luminosidade principalmente em atendimentos
externos em locais de ocorrência de acidentes
traduz-se em um desaﬁo ainda maior para os
proﬁssionais de saúde.
Permitir a possibilidade de deixar as mãos do
proﬁssional de saúde livres para execução da
estabilização do paciente.

Inovação proposta
Desenvolver um Dispositivo Transiluminador
Vascular para facilitar a punção venosa periférica
em locais de baixa luminosidade e de simples
para aplicação em urgências e emergências.
Atendimento em ocorrências externas em local
de acidentes.
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10ª Patente

1130.12

DISPOSITIVO DE COMPRESSÃO HEMOSTÁTICA
Resumo

Diferencial

A presente invenção refere-se ao campo
médico, especiﬁcamente a instrumentos para
comprimir partes tubulares do corpo, como por
exemplo, artérias, com aplicação em setores de
hemodinâmica e em unidades de terapia
intensiva de cardiologia. A presente invenção
descreve um dispositivo para compressão
hemostática radial, regulável em travas, que
além de ser fácil manejo minimiza as
complicações vasculares, e lesões de pele
causadas pelos curativos convencionais.
Adicionalmente promove uma ﬁxação segura,
maior mobilidade e conforto ao paciente, além
de facilitar a manipulação pelos proﬁssionais de
saúde.

Desenvolver um Dispositivo de Compressão
Hemostática estável para uso em artérias, que
promove uma ﬁxação efetiva, segura e com
controle na compressão.
Praticidade no uso e ganho de tempo no
tratamento de compressão da artéria radial.

Autores
Mario Luiz Jacobino Ribeiro (Principal)
Marco Aurélio dos Santos Silva (Orientador)
Mônica de Almeida Carreiro (Coorientador)
Eduardo Tavares Lima Trajano (Professor)
Adiel Queiroz Ricci (NIT)
David Caravana de C. Moraes Ricci (NIT)
Ana Izabel Aparecida Vieira (Aluna IC)
Guilherme Dantas Borges (Aluno IC)
Adauri Silveira Rodrigues Júnior (NIT)

Problema a ser resolvido
A punção da artéria radial em procedimentos de
terapia intensiva de cardiologia requerem
curativo compressivo para estancar o
sangramento.
Atualmente os curativos compressivos são de
esparadrapo e gaze estéril após 20min o médico
deve retirar e veriﬁcar, caso não tenha estancado
o sangramento o curativo compressivo deve ser
refeito. Causando perda de tempo e retrabalho.

Inovação proposta
Desenvolver um dispositivo de compressão
hemostática, sendo este aplicado em setores de
hemodinâmica e em unidades de terapia
intensiva de cardiologia.
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Estágio de desenvolvimento
Protótipo de Bancada, Cotação e negociação da
tecnologia.

Status da propriedade intelectual
BR 10 2021 008708 0

11ª Patente

1130.13

DISPOSITIVO SIMULADOR DE TRAQUEOSTOMIA.
TRAQUEO VOICE
Resumo
A presente invenção descreve um dispositivo
simulador aplicado para a prática de
traqueostomia com foco em treinamento de
massa de proﬁssionais da saúde ou reciclagem de
treinamento proﬁssional. O referido simulador é
dividido em partes compreendendo
componentes anatômicos e componentes de
software e hardware na plataforma livre de
Arduino. O dispositivo tem o propósito de prover
reprodução de sons gravados em arquivo mp3
promovendo uma interação entre o dispositivo e o
usuário promovendo um treinamento para
usuários que atuam na execução do
procedimento de traqueostomia inserido no
suporte as equipes de urgência e emergência ou
capacitação de proﬁssionais. O dispositivo pode
ser de grande valia nesse atual cenário de
pandemia de Covid-19, pois o procedimento de
traqueostomia é amplamente recomendado após
o 21º dia de internação e este simulador poderá
contribuir com uma capacitação em massa das
equipes. O dispositivo simulador é formado pelos
seguintes componentes: Head 3D (1); Pele (2);
Suporte Interno (3); Cartilagem (4); Traqueia (5);
Componentes Arduino (6); Alto-falantes (7);
Tireoide (8); Fones de ouvido (9).

principalmente durante a pandemia de covid-19,
visto que é um dos principais tratamentos das vias
aéreas superiores e aplicado também nas rotinas
de internação e traumas graves.

Inovação proposta
Promover uma experiência de simulação que
ensine aos alunos e proﬁssionais da saúde todo
passo a passo do procedimento, sem perder ou
suprimir etapas.
Trabalhar em treinamentos de reciclagem e
treinamentos em sala de aula com simulador
protátil.

Diferencial
Simular com a máxima ﬁdelidade possível
estimulando tarefas que se aproximem da prática
e da rotina do dia a dia.
Desenvolver uma Dispositivo Simulador Didático
para Traqueostomia capaz de ensinar o passo a
passo do desenvolvimento junto com o aluno por
meio de áudio.

Estágio de desenvolvimento
Protótipo de bancada

Autores

Status da propriedade intelectual

Thamiris de Moura Sampaio (Aluna IC)
Gisele Roque de Souza (Aluna IC)
Rafaela Barbosa Medeiros (Aluna IC)
Ana Carolina Bisker da Costa (Aluna IC)
Adriano Baltar Moreira (Aluna IC)
Eduardo Tavares Lima Trajano (Orientador)
Renata de Souza Guerra (Aluna IC)
Adriana Dantas Amaro Pereira (Aluna IC)
Adiel Queiroz Ricci (NIT)
David Caravana de C. M. Ricci (NIT)
Luiz Felipe Caramez Berteges (NIT)
Adauri S. Rodrigues Júnior (NIT)

BR 10 2021 001696 5

Problema a ser resolvido
Promover evolução de práticas de ensino e
aprendizado com desenvolvimento e elaboração
de novas metodologias de aprendizagem.
Carência de simuladores para treinamentos
práticos de alunos e proﬁssionais da saúde,
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12ª Patente

1130.14

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE ARTÉRIAS, VEIAS E
NERVOS APLICADA EM CIRURGIA DE SUTURA DO MENISCO
Resumo

Diferencial

As lesões neurovasculares são facilmente
ocasionadas no momento de cirurgias de
reparação de menisco, ocasionado prejuízos de
tempo e de sangue para o paciente. A presente
invenção descreve um instrumento cirúrgico de
proteção neurovascular (1) destinado à
aplicação em cirurgias de joelho,
especiﬁcamente na meniscorraﬁa inside-out. O
presente instrumento apresenta uma estrutura
simples, porém eﬁciente na efetiva proteção
nerovascular (NV) em meniscorraﬁa. Por meio
de sua forma côncava afunilada, borda protetora
e sistema de iluminação por circuito eletrônico
com LED. O instrumento é capaz de emitir luz e
iluminar a incisão, onde o proﬁssional de saúde
pode introduzir o dispositivo de modo a
proteger as estruturas neurovasculares e
promover com segurança o avanço a agulha
guia (AG) que conduz o ﬁo de sutura no
momento em que a mesma transpassa o
menisco (M).

Um Dispositivo de Proteção de Artérias, Veias e
Nervos Aplicada em cirurgia de sutura do
m e n i s c o q u e ofe re ç a e fe t i v a p ro t e ç ã o
neurovascular durante o momento da cirurgia
durante a passagem de instrumentos perfuros
cortantes.

Autores
Vinicius de Freitas Martins Bonfante
Stênio Karlos Alvim Fiorelli
Gisele Roque de Souza
Eduardo Tavares Lima Trajano
Adauri Silveira Rodrigues Júnior

Problema a ser resolvido
Nas cirurgias ortopédicas da meniscorraﬁa por
meio da técnica de dentro para fora (inside-out),
destaca-se um problema relevante, que é o alto
risco de lesões à região neurovascular (NV),
devido a introdução de utensílios cortantes e
pontiagudos.

Inovação proposta
Fornece como solução um instrumento
cirúrgico que tem a função de proteger a região
neurovascular do joelho de instrumentos
cirúrgicos que sejam capazes de provocar
lesões no momento da cirurgia de menisco por
meio de cortes ou perfurações.
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Estágio de desenvolvimento
Protótipo de Bancada

Status da propriedade intelectual
BR 10 2021 004061 0

13ª Patente

1130.15

DISPOSITIVO PARA IMPLANTE DENTÁRIO
VETERINÁRIO EM PLATAFORMA HEXÁGONO EXTERNO
Resumo

Status da propriedade intelectual

A presente invenção descreve um dispositivo
para implante dentário veterinário em
plataforma hexágono externo que objetiva
reabilitar a função e estética na região de
primeiro molar inferior em animais,
preferencialmente, cães de porte médio, mais
preferencialmente, entre 10 a 15 kg. O
dispositivo para implante dentário veterinário
compreende um afastamento da rosca (1a); um
sextavado (1b); um furo escareado com rebaixo
guia(1c); pelo menos 3 rebaixos com ângulo (1d);
uma rosca externa (1e) e uma rosca interna (1f),
que formam a base (1) do implante dentário.

BR 10 2021 008864 8

Autores
Renata Fernandes Ferreira de Moraes (Orientador)
Luiz Felipe Barreiros dos Santos (Principal)
Larissa Alexsandra da S. N. Trajano (Coorientador)
Claudia Coelho Youle (Especialista)
Adauri S. Rodrigues Júnior (NIT)

Problema a ser resolvido
Reabilitar a função e estética na região de
primeiro molar inferior em animais,
preferencialmente, cães de porte médio, mais
preferencialmente, entre 10 a 15 kg.

Inovação proposta
Os implantes dentários caninos na odontologia
são de grande importância para devolução da
mastigação e chave de presa dos alimentos,
auxiliando na alimentação seca.

Diferencial
Devolver a função mastigatória e a capacidade
de restabelecer reabilitação oral em cães com
perdas de elementos dentais, devolvendo a
parte funcional e estética do animal, trazendo a
possibilidade de adaptação normal da
mastigação e da digestão.

Estágio de desenvolvimento
Protótipo de bancada

17

14ª Patente

1130.17

MÉTODO PARA RECONHECIMENTO POR CAPTURA
DE IMAGEM DO FORMATO E TAMANHO DO CASCO
EQUINO E MEIO LEGÍVEL POR DISPOSITIVO MÓVEL
Resumo

Diferencial

A presente invenção se refere a um método para
determinar o tamanho correto de uma ferradura
a partir de um aplicativo (meio legível) para
dispositivos móveis para equinocultura e bemestar animal que avalia as medidas referentes ao
tamanho e equilíbrio dos cascos de equinos
utilizando aprendizado de máquina (machine
learning), através de imagens fotográﬁcas
(posições palmar e plantar, lateral e frontal),
auxiliando ferradores de cavalos, médicos
veterinários, zootecnistas, treinadores, juízes de
provas e proprietários na escolha adequada das
ferraduras e na orientação quanto ao equilíbrio
desses cascos.

Aplicativo de análises de imagens.

Autores
Luiz Gustavo Campos Tenório (Principal)
Raquel Varella Serapião (Coorientadora)
Érica Cristina Rocha Roier (Orientadora)
Luiz Felipe Caramez Berteges (NIT)
Elizabeth Gomes Sanches (NIT)

Problema a ser resolvido
Determinar o tamanho de um casco equino sem
o auxílio de uma ferramenta é algo quase
impossível de ser feito, mesmo para proﬁssionais
com muita experiência.
Utilização de ferraduras de tamanho incorretos,
geralmente menores do que o real, ocasionando
sempre em desconforto, lesões e diminuição da
vida útil do cavalo, indo totalmente de encontro
com as normas de bem-estar animal.

Inovação proposta
Desenvolver um aplicativo (meio legível) para
dispositivos móveis para obtenção de imagens
fotográﬁcas do casco equino com o intuito de
avaliação de suas medidas, quanto ao tamanho e
equilíbrio dos cascos, para aquisição da
ferradura correta.
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Estágio de desenvolvimento
Protótipo de bancada

Status da propriedade intelectual
BR 10 2021 011252 2

15ª Patente

1130.18

DISPOSITIVO ESPÉCULO VAGINAL VETERINÁRIO
Resumo

Estágio de desenvolvimento

A presente invenção descreve um dispositivo
espéculo vaginal veterinário que possui
aplicação no campo da clínica geral,
preferencialmente relacionado ao exame
especular vaginal de cadelas e gatas. O referido
espéculo possui um suporte de telefone, que
permite uma melhor visualização do vestíbulo
vaginal pela tela do telefone e utiliza a luz
proveniente do próprio aparelho, contando
ainda com um módulo que auxilia na passagem
e ﬁxação da sonda no paciente em caso de
necessidade de manter a sonda uretral para
manutenção do ﬂuxo urinário. O dispositivo é
formado pelos seguintes componentes: suporte
principal (1); extensão lateral (2); conector
dispositivo (3); parafuso ﬁxador (4); parafuso
travador (5); porcas travadoras (6); barreira
transparente (7); aréola de vedação (8); ﬁxador
dispositivo (9); cone focalizador (10); engate luer
(11); guia sonda (12).

Protótipo de bancada

Status da propriedade intelectual
BR 10 2021 021215 2

Autores
Igor Machado Wirth
Renata Fernandes Ferreira de Moraes
Luiz Caramez Berteges
Eduardo Tavares Lima Trajano

Problema a ser resolvido
A técnica de sondagem uretral em cadelas e
gatas é um exame rotineiro para o médico
veterinário que por muitas vezes necessita
realiza-lo em atendimentos em loco.

Inovação proposta
Desenvolver um Dispositivo Espéculo Vaginal
Veterinário adaptado para celulares ajustável em
diversos modelos e marcas, com objetivo utilizar
a câmera do celular como câmera de
visualização do espéculo.

Diferencial
Atendimentos de emergência em loco com
utilização do celular como ferramenta de
visualização.
Desenvolver um dispositivo adaptável e auto
ajustável a diversos tipos de celulares.
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16ª Patente

1130.19

DISPOSITIVO PARA COLETA TEMPORÁRIA
DE MATERIAL PERFUROCORTANTE
Resumo

Diferencial

A presente invenção descreve um dispositivo para
coleta temporária de material perfurocortante no
atendimento pré-hospitalar que é portátil e
reutilizável. O referido dispositivo é formado pelos
seguintes componentes: EXTREMIDADE_SP (1);
TAMPA_SP (2); TUBO (3); EXTREMIDADE_IF (4) e
TAMPA_IF (5). Este dispositivo possui a função de
proteger os usuários que necessitam armazenar
temporariamente material perfurocortante que
fazem atendimentos de urgência e emergência
em unidades móveis e resgate (Atendimento préhospitalar). Trata-se de um dispositivo reutilizável
adaptado para as necessidades destes usuários
quanto ao armazenamento correto de seringas e
materiais perfurocortantes, respeitando os
devidos protocolos de segurança, com o objetivo
de armazenagem temporária desse material pelas
equipes de atendimento pré-hospitalar até que as
mesmas possam retornar para as suas respectivas
bases de apoio ou fazer o descarte nas unidades
móveis, quando possível, com segurança, em
local deﬁnitivo.

Padronização do descarte de resíduos perfuro
cortantes nos atendimentos pré-hospitalares
realizados.
Armazenamento correto para transporte de
seringas e materiais perfurocortantes, respeitando
os devidos protocolos de segurança, até o
descarte, em local deﬁnitivo.

Autores
Daniel Pereira Mota (Principal)
Mônica de Almeida Carreiro (Orientadora)
Eduardo Tavares Lima Trajano (coorientador)
Adauri Silveira Rodrigues Júnior (NIT)

Problema a ser resolvido
Os acidentes perfurocortantes com ﬂuidos
biológicos dos pacientes são os mais comuns
entre os proﬁssionais de saúde e ocupam o
segundo lugar em números de acidentes.
O descarte desses resíduos encontra maior
diﬁculdade, uma vez que muitos atendimentos
são realizados em vias públicas, domicílios e locais
diversos, sendo o coletor tradicional, em papelão,
inadequado para transporte devido ao seu
tamanho e fragilidade.

Inovação proposta
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Desenvolver um dispositivo para coleta
temporária de material perfurocortante no
atendimento pré-hospitalar que seja portátil,
reutilizável e capaz de ser transportados em
mochilas ou bolsas socorristas.

Estágio de desenvolvimento
Protótipo de bancada

Status da propriedade intelectual
BR 10 2021 007624 0

17ª Patente

1130.22

DISPOSITIVO MASSAGEADOR MECÂNICO
Resumo

Diferencial

A presente invenção descreve um dispositivo
massageador mecânico de glândulas anexas
sexuais para coleta de sêmen bovino (M) que
possui o propósito de prover uma estimulação
das glândulas anexas, por via trans retal, sendo
uma técnica utilizada pela medicina veterinária
para coleta de sêmen em bovino (B). O sêmen
coletado pode ser posteriormente utilizado em
diversas aplicações na biotecnologia da
reprodução, desde engenharia genética ou
reprodução assistida de animais. O objetivo
desta técnica é estimular diretamente as
vesículas seminais para a coleta de sêmen, que
posteriormente poderá ser utilizado em diversas
técnicas reprodutivas. O referido dispositivo
massageador mecânico de glândulas anexas
sexuais para coleta de sêmen bovino (M) é
composto pelos seguintes componentes: corpo
do massageador (1); cabo do massageador (2);
revestimento (estimulador) (3); corda (4).

O Dispositivo traria um grande diferencial nas
questões relacionadas ao bem-estar animal.
Servir de opção para sem uso de
eletroestimuladores no manejo para coleta de
sêmen bovino.

Estágio de desenvolvimento
Protótipo de bancada

Status da propriedade intelectual
BR 10 2021 017259 2

Autores
Anderson Moreira Mourão (Principal)
Thiago Luiz Pereira Marques (Coorientador)
Erica Cristina Rocha Roier (Orientador)
Jaci de Almeida - UFRRJ (Especialista)
Adauri Silveira Rodrigues Júnior (NIT)

Problema a ser resolvido
O exame andrológico atualmente utilizam
dispositivos de coleta de sêmen bovino
conhecidos como eletroejaculadores que por
meio de estímulos elétricos estimulam a
ejaculação, porém causam desconforto aos
animais.

Inovação proposta
Desenvolver um Dispositivo Massageador
Mecânico para prover massagem trans retal
bovina aplicado para coleta de sêmen bovino o
de forma autônoma.
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18ª Patente

1130.23

DISPOSITIVO CAIXA LAPAROSCÓPICA
Resumo

Inovação proposta

A presente invenção descreve um dispositivo
caixa laparoscópica, que é um simulador para
treinamento de procedimentos laparoscópicos
e para o ensino da laparoscopia de tamanho
reduzido, que é desmontável de modo a ser
transformado em uma caixa com tamanho
menor para facilitar o transporte e
armazenamento do dispositivo. O referido
dispositivo caixa laparoscópica é composto
pelos seguintes componentes: tampa (1); base
(2); suporte frontal (3), suportes traseiros (4),
superfície inclinada (5) e superfície superior (6).

Um dispositivo caixa laparoscópica com o
princípio de prover a prática de simulação em
procedimentos laparoscópicos que é
desmontável e portátil, podendo ser
transformado numa caixa menor, de modo a
facilitar seu transporte e armazenamento.

Autores

Protótipo de bancada

Milton Sant’Ana de Freitas Filho (Principal)
Aline Guimarães Gomes de Sousa (Principal)
Carlos Eduardo Cardoso (Orientador)
Luiz Caramez Berteges (NIT)

Problema a ser resolvido
Atuar no treinamento realizado em simuladores,
o cirurgião o realiza com o objetivo de ganhar a
destreza necessária, porém sem a pressão da
cirurgia real, para realizar as cirurgias
videolaparoscópicas.
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Diferencial
O dispositivo possui tamanho bem reduzido, o
que facilita o transporte e o treinamento.

Estágio de desenvolvimento
Status da propriedade intelectual
BR 10 2021 016998 2

19ª Patente

1130.27

GUIA LARINGEO DE INTUBAÇÃO ORTOTRAQUEAL
Resumo
A presente invenção revela um dispositivo guia
laríngeo de intubação orotraqueal (1) que tem o
objetivo de prover o correto posicionamento,
guiando e direcionando o tubo orotraqueal
(TOT) no lúmen da traqueia (LT) do paciente (P),
o dispositivo guia laríngeo de intubação
orotraqueal (1) é formado pelos componentes
corpo tubular (1a) e cabeça guia (1b), em que o
referido dispositivo possui o propósito de
facilitar o procedimento de forma a guiar o tubo
endotraqueal (TOT) facilitando o procedimento
de intubação reduzindo o tempo de execução
de uma IOT e consequentemente promovendo
uma via aérea artiﬁcial rápida para o paciente.

Autores
Maurício Rossi Moreira (Principal)
Marco Aurélio dos Santos Silva (Orientador)
Beatriz Caroline Pazzini de Almeida (Aluna IC)
Larissa Alexsandra da S. N. Trajano (Coorientadora)
Adauri Silveira Rodrigues Júnior (NIT)

Problema a ser resolvido
Facilitar o acesso à “via aérea deﬁnitiva” durante a
intubação orotraqueal (IOT).

Inovação proposta
Facilitar a intubação orotraqueal de maneira
rápida, segura, com possibilidade de obtenção
de uma via aérea deﬁnitiva de forma simples,
sem necessidade de experiência proﬁssional e
pode ser aplicada tanto no ambiente pré como
no intra-hospitalar.

Diferencial
Revela um Dispositivo Guia Laríngeo de
Intubação Orotraqueal às cegas, sendo este
aplicado em qualquer ambiente que exija esse
procedimento de suporte avançado de vida.

Estágio de desenvolvimento
Protótipo de bancada

Status da propriedade intelectual
BR 10 2021 025275 8
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