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DISPOSITIVO CAIXA LAPAROSCÓPICA 

CAMPO DE APLICAÇÃO 

[0001] A presente invenção se aplica no campo de 

dispositivos médicos. A presente invenção descreve 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.  

FUNDAMENTOS DA INVENÇÃO  

[0002] No Brasil, a cirurgia minimamente invasiva vem em 

crescimento e o treinamento é de grande importância para 

minimizar lesões inadvertidas, por vezes graves.  

[0003] 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.  

[0004] Os simuladores atuais, mesmo os desmontáveis, são 

grandes e por isso são de difícil transporte e de alto custo.  

[0005] Diante desse cenário, a presente invenção traz uma 

solução ao atual estado da técnica através de um dispositivo 

caixa laparoscópica que é desmontável e portátil para o 

treinamento de procedimentos laparoscópicos. 

[0006] As vantagens trazidas por este dispositivo 

consistem em seu tamanho e custo reduzidos, de modo a 

facilitar o acesso aos usuários ao treinamento onde quer que 

estejam. Seja em casa, no hospital, ou até mesmo em uma 

viagem. 

[0007] Outra vantagem trazida por este dispositivo é que, 

ao contrário de alguns simuladores existentes no mercado que 

são relativamente grandes, o dispositivo caixa laparoscópica 
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possui tamanho bem reduzido, o que facilita o transporte e 

o treinamento. 

ESTADO DA TÉCNICA 

[0008] O documento BR 102016007625-0 revela um aparato de 

treinamento de procedimentos médicos, em especial para o 

treinamento e/ou ensino do procedimento de laparoscopia, que 

é feito de material flexível, leve, de baixo custo, fácil 

manuseio que proporciona ao usuário uma simulação para 

treinamento do procedimento de laparoscopia, possuindo uma 

ou mais aberturas de incisão em diferentes posições. O 

aparato para treinamento de procedimento cirúrgico 

compreende uma primeira região, uma segunda região e uma 

terceira região sendo suportadas por ao menos uma aba 

lateral, em que, a segunda região é dotada de ao menos um 

orifício para inserção de equipamento médico, ao menos um 

orifício para captação de imagem e ao menos um orifício para 

fixação do suporte do dispositivo eletrônico, a terceira 

região é dotada de ao menos um orifício para inserção de 

equipamento médico. As dimensões do aparato deste documento 

não são reveladas.  

[0009] O revelado por este documento diferencia-se do 

revelado pela presente invenção pelo fato de que a sua base 

é inteiriça e não necessita de uma tampa, também se 

diferencia por apresentar uma parte traseira composta por 

uma única placa vertical inteiriça, e pelo fato de que a sua 

superfície inclinada possui apenas 3 furos, diferentemente 

da presente invenção, que possui pelo menos 5 furos. A 

presente invenção descreve um dispositivo caixa 

laparoscópica, que é um simulador para treinamento de 

procedimentos laparoscópicos e para o ensino da laparoscopia 
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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. Adicionalmente, 

o dispositivo revelado por este documento não é desmontável 

e não pode ser transformado numa caixa menor como o 

dispositivo da presente invenção, que é de fácil transporte 

e armazenamento.  

[00010] O documento US 8,007,781 revela um sistema de 

treinamento para a prática de técnicas cirúrgicas 

videoendoscópicas e para laparoscópicas. O sistema de 

treinamento de acordo com os conceitos divulgados neste 

documento fornece o mesmo tipo de imagem que um cirurgião 

veria durante um procedimento endoscópico real. O sistema 

inclui uma caixa, na qual uma câmera digital é disposta em 

seu interior e que é conectada a um dispositivo de computação 

(não mostrado separadamente), que aciona uma tela, de modo 

que um usuário pode observar um campo cirúrgico simulado na 

tela, geralmente como seria experimentado durante um 

procedimento endoscópico ou laparoscópico real. A caixa 

deste sistema de treinamento possui um compartimento, que 

possui uma parte superior com uma abertura, que é coberta 

por uma tampa transparente ou opaca. Esta tampa impede que 

o usuário veja a área de prática e o incentiva a ver o 

progresso de um procedimento endoscópico simulado no 

monitor. O referido sistema possui uma câmera digital 

portátil de custo relativamente baixo disposta dentro do 

mesmo, configurada para fornecer uma imagem substancialmente 

em tempo real. 

[00011] O revelado por este documento distancia-se da 

presente invenção, pois o referido sistema de treinamento 
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diferencia-se do dispositivo revelado pela presente invenção 

pelo fato de que a sua base é inteiriça e não necessita de 

uma tampa, também não possui uma estrutura similar à 

superfície superior da presente invenção, também se 

diferencia por apresentar uma parte traseira composta por 

uma única placa vertical, e pelo fato de que a sua superfície 

inclinada possui apenas 2 furos, diferentemente do presente 

invenção, que possui pelo menos 5 furos. Adicionalmente, o 

sistema de treinamento deste revelado por este documento 

diferencia-se por apenas poder ser feito em material 

plástico, por ter câmera embutida e por não ser desmontável, 

o que dificultaria o transporte e aumenta o custo. 

[00012] O documento US 6,659,776 um dispositivo simulador 

cirúrgico para procedimentos laparoscópicos, que consiste em 

uma caixa ou recipiente que forma o corpo do dispositivo e 

que é preferencialmente fabricado com materiais leves, como 

espuma de poliestireno. O tamanho do dispositivo não é 

estritamente determinado por nenhum requisito específico, 

mas o dispositivo simulador prototípico tem cerca de 22'' 

(55,88 cm) de comprimento; 13,5'' (34,29 cm) de largura e 

cerca de 13'' (33,02 cm) de altura. Além disso, o dispositivo 

tem pelo menos duas aberturas, de preferência na parte 

frontal ou anterior ou na parede do mesmo para a inserção e 

manipulação de instrumentos cirúrgicos. Além disso, essas 

aberturas são equipadas com ilhós flexíveis (não mostrados), 

que irão, por sua vez, segurar ou apoiar um par de trocartes 

para a inserção de instrumentos endoscópicos ou 

laparoscópicos. A área de trabalho é caracteristicamente uma 

superfície plana na parte inferior interna da caixa. Além 

disso, dentro dos limites da caixa, está uma câmera de vídeo 
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para capturar, gravar e transmitir a atividade de treinamento 

que ocorre no espécime na área de trabalho. A câmera é 

preferencialmente montada dentro do corpo do treinador entre 

os portais. 

[00013] O revelado o dispositivo diferencia-se do revelado 

pela presente invenção pelo fato de que a referida caixa não 

é montável e desmontável, sendo um objeto inteiriço e a sua 

superfície inclinada possui apenas 2 furos, diferentemente 

da presente invenção, possui pelo menos 5 furos. 

Adicionalmente, o dispositivo revelado por este documento 

não é desmontável e não pode ser transformado numa caixa 

menor como o dispositivo da presente invenção, que é de fácil 

transporte e armazenamento.  

[00014] O produto “Lap-Box” da empresa Instituto Lubeck de 

Ensino e Pesquisa revela um sistema de simulação de 

procedimentos laparoscópicos denominado de Sistema Lap-Box, 

que é composto por uma caixa de treinamento leve e dobrável, 

de fácil transporte e armazenamento. Considerando o elevado 

custo do material cirúrgico laparoscópico, foi também 

desenvolvido um conjunto de instrumentos exclusivos para 

treinamento, incluindo porta-agulhas, pinça e tesoura. O 

sistema também possui um suporte para tablet, celular e 

webcam, também permitindo que um laptop possa ser apoiado em 

sua superfície superior horizontal. Adicionalmente, o 

dispositivo revelado por este documento não pode ser 

transformado numa caixa menor como o dispositivo da presente 

invenção, que é de fácil transporte e armazenamento.  

[00015] O revelado o dispositivo diferencia-se do revelado 

pela presente invenção pelo fato de que a referida caixa não 

é montável e desmontável, sendo um objeto inteiriço e a sua 
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superfície inclinada possui apenas 2 furos, diferentemente 

da presente invenção, que possui pelo menos 5 furos. 

SÚMARIO DA INVENÇÃO 

[00016] 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. A presente 

invenção traz uma solução ao atual estado da técnica através 

de um dispositivo caixa laparoscópica que é desmontável e 

portátil para o treinamento de procedimentos laparoscópicos. 

[00017]  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). 

BREVE DESCRIÇÃO DAS FIGURAS 

[00018] A figura 1 mostra o dispositivo caixa 

laparoscópica montado. 

[00019] A figura 2 mostra uma vista lateral do dispositivo 

caixa laparoscópica. 

[00020] A figura 3 mostra uma vista em perspectiva do 

dispositivo caixa laparoscópica. 

[00021] A figura 4 mostra o componente tampa. 

[00022] A figura 5 mostra o componente base. 

[00023] A figura 6 mostra o componente suporte frontal. 

[00024] A figura 7 mostra o componente suporte traseiro. 

[00025] A figura 8 mostra o componente superfície 

inclinada. 
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[00026] A figura 9 mostra o componente superfície 

superior. 

[00027] A figura 10 ilustra como os componentes são 

ordenados para serem guardados. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO 

[00028] 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. 

[00029] 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). A espessura de todos 

os componentes varia entre 0,3 mm a 5 mm, a depender do 

material que tais componentes são feitos. 

[00030] O dispositivo caixa laparoscópica montado possui 

dimensões de 300 mm a 400 mm de comprimento, de 150 mm a 200 

mm de largura e de 225 mm a 300 mm de altura quando montado. 

O referido dispositivo é desmontável e pode ser transformado 

numa caixa menor e quando desmontado possui entre 300 mm a 

400 mm de comprimento, entre 150 mm a 200 mm de largura e 

entre 30 mm a 35 mm de altura, de modo a facilitar seu 

transporte e armazenamento. 

[00031] O componente tampa (1) é feito em acrílico, 

plástico de alta densidade, alumínio ou aço. Possui formato 

retangular, sendo uma caixa com 300 mm a 400 mm de 

comprimento, com 150mm a 200 mm de largura e com borda 

lateral de 22mm a 30 mm de altura. A tampa (1) consiste no 
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fundo do dispositivo, ao qual é encaixada a base (2), encaixe 

este feito a partir do posicionamento com a concavidade 

aberta de ambos os componentes voltados para cima. O 

componente tampa (1) é mostrado na figura 4. 

[00032] O componente base (2) é feito em acrílico, plástico 

de alta densidade, alumínio ou aço. Este componente possui 

formato retangular, sendo uma caixa com dimensões menores 

que as do componente tampa (1), possuindo entre 295 mm a 399 

mm de comprimento, entre 150 mm a 200 mm de largura, de forma 

que o espaço formado entre a base (2) e a tampa (1) possui 

espessura variando entre 1 mm a 10 mm. O referido espaço 

formado é utilizado para encaixe de pelo menos um componente 

suporte frontal (3) em um de seus lados de maior comprimento 

do componente base (2) e pelo menos dois componentes suportes 

traseiros (4) no lado oposto do componente base (2), para 

montar o dispositivo. O componente base (2) é mostrado na 

figura 5. 

[00033] O componente suporte frontal (3) é feito em 

acrílico, plástico de alta densidade, alumínio ou aço. Possui 

formato retangular com 150 mm a 200 mm de comprimento e de 

125 mm a 250 mm de largura, é encaixado verticalmente no 

espaço formado entre o componente tampa (1) e base (2) que 

possui espessura variando entre 1 mm a 10 mm, em um de seus 

lados de maior comprimento, servindo de sustentação para o 

componente superfície inclinada (5). Um dos lados de maior 

comprimento do componente suporte frontal (3), com os dois 

encaixes fêmeas equidistantes posicionados a uma distância 

de 20mm a 70mm da lateral, ficando posicionados para cima, 

servindo de encaixe para o componente superfície inclinada 

(5), sendo encaixados entre si por pressão.  
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[00034] Os componentes suporte frontal (3), superfície 

inclinada (5) e superfície superior (6) são unidos entre si 

através de encaixe por pressão. Também podem ser utilizados 

outros tipos de encaixe para estes componentes, tais como 

dobradiças e conexão tipo plug. A Figura 6 mostra o 

componente suporte frontal (3). 

[00035] Os dois componentes suportes traseiros (4) são 

feitos em acrílico, plástico de alta densidade, alumínio ou 

aço. Possuem formato retangular e dimensões variando entre 

145 mm a 300 mm de comprimento e de 50 mm a 150 mm de largura. 

Possuem um de seus lados de menor largura são encaixados 

verticalmente no espaço formado entre o componente tampa (1) 

e base (2) com espessura variando entre 1mm a 10mm,, no lado 

oposto do componente base (2) ao que o componente suporte 

frontal (3) está encaixado, sendo que cada um deles contém 

um encaixe macho em um de seus lados de menor largura, 

posicionados para cima,  servindo de suporte para o 

componente superfície superior (6). Os encaixes machos dos 

componentes suportes traseiros (4) devem ficar posicionados 

para cima na hora da montagem do dispositivo, para que sejam 

encaixados nos encaixes fêmeas do componente superfície 

superior (6) via encaixe por pressão. O dispositivo possui 

pelo menos dois componentes suportes traseiros (4), sendo 

que cada um deles contém um encaixe macho em um de seus lados 

de menor largura. A Figura 7 mostra o componente suporte 

traseiro. 

[00036] O componente superfície inclinada (5) é feito em 

acrílico, plástico de alta densidade, alumínio ou aço. Possui 

formato retangular e dimensões variando entre 220 mm a 300 

mm de comprimento por 160 mm a 250 mm de largura. Contém 
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pelo menos 5 furos, sendo pelo menos um furo central de maior 

diâmetro variando entre 8 mm a 20 mm de diâmetro, e pelo 

menos 4 furos laterais equidistantes ao furo central com 8 

mm a 16 mm de diâmetro. Na montagem do dispositivo, os 

encaixes machos de um dos lados de maior comprimento da 

superfície inclinada (5) são encaixados por pressão nos 

encaixes fêmeas do componente suporte frontal (3), conforme 

demonstrado nas figuras 1, 2 e 3. A Figura 8 mostra o 

componente superfície inclinada (5). 

[00037] O componente superfície superior (6) é feito em 

acrílico, plástico de alta densidade, alumínio ou aço. Tem 

dimensões variando entre 145 mm a 240 mm de comprimento por 

145 mm a 200 mm de largura, possui formato retangular e em 

um de seus maiores lados possui dois rasgos retangulares com 

comprimento variando entre 5 mm a 50 mm por 2 mm a 10 mm de 

largura, afastados de 20 a 70 mm da borda, para encaixe de 

cada um dos encaixes machos de cada componente suporte 

traseiro. Conforme demonstrado na figura 3, o dispositivo 

possui pelo menos dois componentes suportes traseiros (4), 

sendo que cada um deles contém um encaixe macho. O lado 

oposto do componente superfície superior (6) possui dois 

encaixes machos para conectar por pressão este componente no 

componente superfície inclinada (5), conforme demonstrado na 

figura 1. A figura 9 mostra o componente superfície superior 

(6). 

[00038] Após desmontar o dispositivo caixa laparoscópica, 

os componentes tampa (1) e base (2) são usados como 

recipiente para armazenar os demais componentes no espaço 

formado entre eles, que, quando com suas aberturas uma de 
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encontro à outra, formam um recipiente para guardar os demais 

componentes, conforme mostrado na figura 10. 

[00039] A presente invenção foi revelada neste relatório 

descritivo em termos de sua modalidade preferida. 

Entretanto, outras modificações e variações são possíveis a 

partir da presente descrição, estando ainda inseridas no 

escopo da invenção aqui revelada. 

SINAIS DE REFERÊNCIA 

1- tampa  

2- base  

3- suporte frontal; 

4- suportes traseiros;  

5- superfície inclinada; 

6- superfície superior. 

Petição 870210079073, de 27/08/2021, pág. 18/29



1/4 

 

REIVINDICAÇÕES 

1. Dispositivo caixa laparoscópica CARACTERIZADO por 

compreender: 

uma tampa (1) com formato retangular, que é uma caixa 

que consiste no fundo do dispositivo, à qual é encaixada a 

base (2), que possui formato retangular e que é uma caixa, 

a partir do posicionamento com a concavidade aberta de ambos 

os componentes voltados para cima, formando um espaço entre 

a base (2) e a tampa (1); sendo o espaço formado utilizado 

para o encaixe de pelo menos um componente suporte frontal 

(3), que possui formato retangular e é encaixado 

verticalmente no espaço formado entre o componente tampa (1) 

e base (2) em um de seus lados de maior comprimento, sendo 

que um dos lados de maior comprimento do componente suporte 

frontal (3) possui dois encaixes fêmeas equidistantes 

posicionados para cima, servindo de encaixe para o componente 

superfície inclinada (5);  

pelo menos dois componentes suportes traseiros (4) que 

possuem formato retangular e possuem um de seus lados de 

menor largura encaixados verticalmente no espaço formado 

entre o componente tampa (1) e base (2), no lado oposto do 

componente base (2) ao que o componente suporte frontal (3) 

está encaixado, sendo que cada um deles contém um encaixe 

macho em um de seus lados de menor largura, posicionados 

para cima; 

uma superfície inclinada (5) com formato retangular e 

pelo menos 5 furos, sendo pelo menos um furo central de maior 

diâmetro e pelo menos 4 furos laterais equidistantes ao furo 

central, com encaixes machos de um dos lados de maior 

comprimento da superfície inclinada (5) que são encaixados 
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nos encaixes fêmeas posicionados para cima do outro lado de 

maior comprimento do suporte frontal (3); e 

uma superfície superior (6) com formato retangular e 

que em um de seus maiores lados possui dois rasgos 

retangulares, para encaixe de cada um dos encaixes machos de 

cada componente suporte traseiro (4) e o lado oposto do 

componente superfície superior (6) possui dois encaixes 

machos para conectar este componente no componente 

superfície inclinada (5). 

2. Dispositivo, de acordo com a reivindicação 1, 

CARACTERIZADO pelo fato de que a espessura dos componentes 

tampa (1), base (2), suporte frontal (3), suportes traseiros 

(4), superfície inclinada (5) e superfície superior (6) varia 

entre 0,3 mm a 5 mm. 

3. Dispositivo, de acordo com a reivindicação 1 ou 2, 

CARACTERIZADO pelo fato de que montado possui dimensões de 

300 mm a 400 mm de comprimento, de 150 mm a 200 mm de largura 

e de 225 mm a 300 mm de altura e desmontado, com formato de 

caixa menor, possui entre 300 mm a 400 mm de comprimento, 

entre 150 mm a 200 mm de largura e entre 30 mm a 35 mm de 

altura. 

4. Dispositivo, de acordo com qualquer uma das 

reivindicações 1 a 3, CARACTERIZADO pelo fato de que a tampa 

(1), a base (2), o suporte frontal (3), os suportes traseiros 

(4), a superfície inclinada (5) e a superfície superior (6) 

são feitas em acrílico, plástico de alta densidade, alumínio 

ou aço. 

5. Dispositivo, de acordo com qualquer uma das 

reivindicações 1 a 4, CARACTERIZADO pelo fato de que a tampa 

(1) possui entre 300 mm a 400 mm de comprimento, de 150mm a 
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200 mm de largura, com borda lateral de aproximadamente 22mm 

a 30 mm de altura e em que espaço entre a base (2) e a tampa 

(1) possui espessura variando entre 1 mm a 10 mm. 

6. Dispositivo, de acordo com qualquer uma das 

reivindicações 1 a 5, CARACTERIZADO pelo fato de que a base 

(2) é uma caixa com dimensões menores que as do componente 

tampa (1), possuindo entre 295 mm a 399 mm de comprimento e 

entre 150 mm a 200 mm de largura. 

7. Dispositivo, de acordo com qualquer uma das 

reivindicações 1 a 6, CARACTERIZADO pelo fato de que o 

suporte frontal (3) possui de 150 mm a 200 mm de comprimento 

e de 125 mm a 250 mm de largura e possui dois encaixes fêmeas 

equidistantes posicionados a uma distância de 20mm a 70mm da 

lateral. 

8. Dispositivo, de acordo com qualquer uma das 

reivindicações 1 a 7, CARACTERIZADO pelo fato de que os 

suportes traseiros (4) possuem dimensões variando entre 145 

mm a 300 mm de comprimento e entre 50 mm a 150 mm de largura.   

9. Dispositivo, de acordo com qualquer uma das 

reivindicações 1 a 8, CARACTERIZADO pelo fato de que os 

componentes suporte frontal (3), superfície inclinada (5) e 

superfície superior (6) são unidos entre si através de 

encaixe por pressão, por dobradiças ou por conexão tipo plug, 

preferencialmente sendo por pressão. 

10. Dispositivo, de acordo com qualquer uma das 

reivindicações 1 a 9, CARACTERIZADO pelo fato de que a 

superfície inclinada (5) possui dimensões variando entre 220 

mm a 300 mm de comprimento por 160 mm a 250 mm de largura, 

possui menos 5 furos, sendo pelo menos um furo central de 

maior diâmetro variando entre 8 mm a 20 mm de diâmetro, e 
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pelo menos 4 furos laterais equidistantes ao furo central 

com 8 mm a 16 mm de diâmetro 

11. Dispositivo, de acordo com qualquer uma das 

reivindicações 1 a 10, CARACTERIZADO pelo fato de que a 

superfície superior (6) possui dimensões variando entre 145 

mm a 240 mm de comprimento por 145 mm a 200 mm de largura, 

possui formato retangular e em um de seus maiores lados 

possui dois rasgos retangulares com comprimento variando 

entre 5 mm a 50 mm por 2 mm a 10 mm de largura, afastados de 

20 a 70 mm da borda, para encaixe do macho do componente 

suporte traseiro. 
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Figura 1 
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Figura 2 
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Figura 4 
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Figura 7 
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Figura 10 
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RESUMO 

DISPOSITIVO CAIXA LAPAROSCÓPICA 

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). 
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