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APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO EM BOLSA DE COLOSTOMIA  

1. CAMPO DE APLICAÇÃO: O referido produto, cuja proteção será reivindicada 

neste relatório, foi desenvolvido com o intuito de suprir deficiências, amenizar dificuldades 

e solucionar problemas até então encontrados pelos usuários do setor, mais precisamente, 

setor médico hospitalar. 

2. INTRODUÇÃO: Refere-se o presente pedido de patente de Modelo de Utilidade, a 

um aperfeiçoamento introduzido em bolsa de colostomia, cuja função consiste em facilitar a 

limpeza da bolsa (retirada das fezes), pois atualmente a lavagem é feita introduzindo-se água 

pelo mesmo orifício de saída das fezes e o usuário, muitas vezes, se suja durante essa 

manipulação, o produto também permitirá a saída de gases. 

3. O referido produto destaca-se, fundamentalmente, pela forma mais prática, simples 

e funcional numa conexão superior na bolsa para facilitar a limpeza, sendo o mesmo dotado 

de aspectos funcionais únicos, exclusivos e inovadores, que serão descritos a seguir, 

tornando-se num produto exclusivo no mercado. 

4. CARACTERÍSTICAS: O produto em questão, apresentado por meio deste relatório, 

é composto por: acesso superior (1) para entrada de água e/ou saída de gases. 

5. FIGURAS: Inicialmente, para melhor demonstrar tais características, e visando uma 

compreensão clara e objetiva acerca das disposições aplicadas no presente modelo de 

utilidade, serão apresentados desenho e fluxograma em caráter demonstrativo, fazendo 

referências ao relatório que seguem em anexo. 

6. A FIGURA 1 ilustra em vista perspectiva, o acesso superior (1) para entrada de água 

e/ou saída de gases. 

7. A FIGURA 2 ilustra em vista perspectiva, o produto em sua funcionalidade, onde se 

conecta uma seringa de bico luer lock ou comum no acesso superior (1) para aplicação da 

água e limpeza do produto, ou até mesmo para a retirada do gás interno do produto através 

da aspiração também com o uso de uma seringa. Esse acesso é auto vedante impedindo o 

refluxo de fluídos. 

8. A FIGURA 3 ilustra em vista frontal, o produto. 

9. Cabe esclarecer que as imagens acima relacionadas ilustram o produto em caráter 

demonstrativo e não restritivo, cuja concepção poderá variar quanto às suas medidas, 
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matéria-prima, dimensões, etc, sem fugir logicamente, do escopo principal cuja proteção é 

reivindicada. 

10. FUNCIONALIDADE: Inicialmente o referido produto, descrito por meio deste 

relatório, será utilizado no setor médico hospitalar. 

11. O produto tem a função de coletar as fezes que saem de uma porção do intestino 

exteriorizada cirurgicamente através da parede abdominal do paciente, essa situação pode 

permanecer durante meses, anos ou até o fim da vida do indivíduo. 

12. É uma bolsa com uma placa de hidrocolóide no terço superior que é aderida a pele 

abdominal, em sua parte inferior possui um orifício de saída de fezes, a mesma bolsa é 

utilizada até que se descole o adesivo.  

13. O produto contém a inclusão de um acesso superior (1) através de uma válvula 

bidirecional auto vedante já utilizada para infusão de medicação venosa que, neste caso tem 

por objetivo a entrada de água e/ou saída de gases.  

14. INOVAÇÃO: Em termos gerais, o referido produto representa uma solução no que 

diz respeito numa bolsa de colostomia com acesso superior (1) na bolsa para entrada de água 

e/ou saída de gases, facilitando a limpeza do mesmo.    

15. Trata-se de um produto único, exclusivo e inovador, sendo altamente confiável e 

recomendável para uso em seu momento de realizar a limpeza da bolsa de colostomia e a 

liberação das saídas de gases, e certamente será um grande diferencial para o setor à qual se 

destina. 

16. O produto gera facilidade de manipulação; melhor custo-benefício; aumentar a 

higiene durante a manipulação; aumentar tempo de aderência da bolsa, reduzir o acumulo de 

resíduo orgânico em contato com a pele, minimizando o risco de lesão; facilitar a higiene da 

bolsa fora do ambiente doméstico, sem causar constrangimento. 

17. DESCRIÇÃO DO ESTADO DA TÉCNICA: Durante o desenvolvimento do referido 

produto, foram realizadas inúmeras pesquisas para identificar a existência de eventuais 

anterioridades ou produtos afins. Tais levantamentos, contudo, não apontaram a existência 

de nenhum outro produto com as mesmas características técnicas preponderantes ou 

funcionais. 
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18. As bolsas de colostomias encontradas no mercado apresentam dificuldade em sua 

limpeza, retirada das fezes ou então necessita de um ambiente propício, encarecendo assim 

o produto. 

19. O processo apresentado no pedido de registro de patente BR 202015030873-1, trata-

se de um aperfeiçoamento introduzido em Bolsa de Colostomia, composto de uma ou três 

peças, produzido em material sintético, hipoalérgico, adesiva, para coleta e armazenamento 

provisório de dejetos intestinais, sendo o referido produto composto por canalizador de 

dejetos, anel vedor, reservatório de dejetos intestinais e secreção, respirador, tampa com 

rosca/clips de fechamento. 

20. O processo apresentado no pedido de registro de patente MU 9102602-4, trata-se de 

uma introdução de uma válvula simples, similar àquelas utilizadas na fabricação de boias 

infantis de piscinas, diretamente sobre a face da bolsa de colostomia, face esta oposta àquela 

onde está disposta a placa ou barreira protetora que entra em contato direto com a pele do 

paciente ostomizado, de modo que com o manuseio simples da dita válvula, o paciente 

consiga eliminar os gases normalmente formados dentro das ditas bolsas e que tanto o 

constrangem, afinal, além de todos os problemas decorrentes dos procedimentos aos quais é 

submetido, não raramente este tipo de paciente ainda sofre com o constante e indiscreto 

aumento de volume de gases no interior das bolsas, repercutindo em um produto final de 

custo baixo e de uso prático, que contribui na melhoria da qualidade de vida do paciente. 

21. Os processos citados nos parágrafos 20 e 21 referem-se ao estado da técnica 

existentes no respectivo segmento, consideráveis úteis a busca e a compreensão, trata-se de 

uma bolsa que possui um aperfeiçoamento para procedimento de limpeza, distinto do 

processo BR 202015030873-1; e a bolsa proporciona maior segurança anti vazamento e tem 

por objetivo a instilação de líquido para lavagem da bolsa e também retirada de gases, 

distinto do processo MU 9102602-4.   

22. As bolsas de colostomia encontradas no estado da técnica apresentam características 

diferentes do pedido em questão. A primeira (BR 202015030873-1) tem por objetivo o 

armazenamento adequado dos dejetos, mantendo apenas um orifício de acesso. A segunda 

(MU 9102602-4) tem por objetivo também a limpeza, porém apresenta risco de vazamento 

por abertura acidental no acesso superior.   
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23. Diante dessa necessidade e oportunidade comercial, criou-se o referido produto, mais 

precisamente a um aperfeiçoamento introduzido em um aperfeiçoamento introduzido em 

bolsa de colostomia, cuja função consiste em facilitar a limpeza da bolsa (retirada das fezes), 

pois atualmente a lavagem é feita introduzindo-se água pelo mesmo orifício de saída das 

fezes e o usuário, muitas vezes, se suja durante essa manipulação, o produto também 

permitirá a saída de gases. 

24. Logo, em conformidade com o artigo 9° da Lei da Propriedade Industrial nº 9.279/96 

e por todos os aspectos apresentados neste relatório, o objeto do presente pedido de patente 

se faz merecedor da proteção como Modelo de Utilidade, que ora se pleiteia. 

Petição 870180063079, de 20/07/2018, pág. 7/15



 

1/1 

REIVINDICAÇÃO 

 1.  APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO EM BOLSA DE COLOSTOMIA 

– Trata-se de uma bolsa de colostomia, utilizada no segmento médico hospitalar, 

caracterizado pelo fato de compreender: abertura de acesso circular (1), através de uma 

válvula bidirecional auto vedante, localizado na parte superior do produto.   
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Figura 1 
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Figura 2 
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Figura 3 
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RESUMO 

APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO EM BOLSA DE COLOSTOMIA 

O presente pedido de patente de Modelo de Utilidade, é caracterizado essencialmente 

por um aperfeiçoamento introduzido em bolsa de colostomia, cuja função consiste em 

facilitar a limpeza da bolsa (retirada das fezes), pois atualmente a lavagem é feita 

introduzindo-se água pelo mesmo orifício de saída das fezes e o usuário, muitas vezes, se 

suja durante essa manipulação, o produto também permitirá a saída de gases; é composto 

por: acesso superior (1) para entrada de água e/ou saída de gases; o produto contém a 

inclusão de um acesso superior (1) através de uma válvula bidirecional auto vedante já 

utilizada para infusão de medicação venosa que, neste caso tem por objetivo a entrada de 

água e/ou saída de gases. 
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APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO EM BOLSA DE COLOSTOMIA  

1. CAMPO DE APLICAÇÃO: O referido produto, cuja proteção será reivindicada 

neste relatório, foi desenvolvido com o intuito de suprir deficiências, amenizar dificuldades 

e solucionar problemas até então encontrados pelos usuários do setor, mais precisamente, 

setor médico hospitalar. 

2. INTRODUÇÃO: Refere-se o presente pedido de patente de Modelo de Utilidade, a 

um aperfeiçoamento introduzido em bolsa de colostomia, cuja função consiste em facilitar a 

limpeza da bolsa (retirada das fezes), pois atualmente a lavagem é feita introduzindo-se água 

pelo mesmo orifício de saída das fezes e o usuário, muitas vezes, se suja durante essa 

manipulação, o produto também permitirá a saída de gazes. 

3. O referido produto destaca-se, fundamentalmente, pela forma mais prática, simples 

e funcional numa conexão superior na bolsa para facilitar a limpeza, sendo o mesmo dotado 

de aspectos funcionais únicos, exclusivos e inovadores, que serão descritos a seguir, 

tornando-se num produto exclusivo no mercado. 

4. CARACTERÍSTICAS: O produto em questão, apresentado por meio deste relatório, 

é composto por: acesso superior (1) para entrada de água e/ou saída de gazes. 

5. FIGURAS: Inicialmente, para melhor demonstrar tais características, e visando uma 

compreensão clara e objetiva acerca das disposições aplicadas no presente modelo de 

utilidade, serão apresentados desenho e fluxograma em caráter demonstrativo, fazendo 

referências ao relatório que seguem em anexo. 

6. A FIGURA 1 ilustra em vista perspectiva, o acesso superior (1) para entrada de água 

e/ou saída de gazes. 

7. A FIGURA 2 ilustra em vista perspectiva, o produto em sua funcionalidade, onde se 

injeta uma seringa de bico luer lock ou comum no acesso superior (1) para aplicação da água 

e limpeza do produto, ou até mesmo para a retirada do gás interno do produto através da 

aspiração também com o uso de uma seringa. Esse acesso é auto vedante impedindo o refluxo 

de fluídos. 

8. A FIGURA 3 ilustra em vista frontal, o produto. 

9. Cabe esclarecer que as imagens acima relacionadas ilustram o produto em caráter 

demonstrativo e não restritivo, cuja concepção poderá variar quanto às suas medidas, 
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matéria-prima, dimensões, etc, sem fugir logicamente, do escopo principal cuja proteção é 

reivindicada. 

10. FUNCIONALIDADE: Inicialmente o referido produto, descrito por meio deste 

relatório, será utilizado no setor médico hospitalar. 

11. O produto tem a função de coletar as fezes que saem de uma porção do intestino 

exteriorizada cirurgicamente através da parede abdominal do paciente, essa situação pode 

permanecer durante meses, anos ou até o fim da vida do indivíduo. 

12. É uma bolsa com uma placa de hidrocolóide no terço superior que é aderida a pele 

abdominal, em sua parte inferior possui um orifício de saída de fezes, a mesma bolsa é 

utilizada até que se descole o adesivo.  

13. O produto contém a inclusão de um acesso superior (1) através de uma válvula 

bidirecional auto vedante já utilizada para infusão de medição venosa que, neste caso tem 

por objetivo a entrada de água e/ou saída de gazes.  

14. INOVAÇÃO: Em termos gerais, o referido produto representa uma solução no que 

diz respeito numa bolsa de colostomia com acesso superior (1) na bolsa para entrada e/ou 

saída de gazes, facilitando a limpeza do mesmo.    

15. Trata-se de um produto único, exclusivo e inovador, sendo altamente confiável e 

recomendável para uso em seu momento de realizar a limpeza da bolsa de colostomia e a 

liberação das saídas de gazes, e certamente será um grande diferencial para o setor à qual se 

destina. 

16. O produto gera facilidade de manipulação; melhor custo-benefício; aumentar a 

higiene durante a manipulação; aumentar tempo de aderência da bolsa, reduzir o acumulo de 

resíduo orgânico em contato com a pele, minimizando o risco de lesão; facilitar a higiene da 

bolsa fora do ambiente doméstico, sem causar constrangimento. 

17. DESCRIÇÃO DO ESTADO DA TÉCNICA: Durante o desenvolvimento do referido 

produto, foram realizadas inúmeras pesquisas para identificar a existência de eventuais 

anterioridades ou produtos afins. Tais levantamentos, contudo, não apontaram a existência 

de nenhum outro produto com as mesmas características técnicas preponderantes ou 

funcionais. 



 

3/4 

18. As bolsas de colostomias encontradas no mercado apresentam dificuldade em sua 

limpeza, retirada das fezes ou então necessita de um ambiente propício, encarecendo assim 

o produto. 

19. O processo apresentado no pedido de registro de patente BR 202015030873-1, trata-

se de um aperfeiçoamento introduzido em Bolsa de Colostomia, composto de uma ou três 

peças, produzido em material sintético, hipoalérgico, adesiva, para coleta e armazenamento 

provisório de dejetos intestinais, sendo o referido produto composto por canalizador de 

dejetos, anel vedor, reservatório de dejetos intestinais e secreção, respirador, tampa com 

rosca/clips de fechamento. 

20. O processo apresentado no pedido de registro de patente MU 9102602-4, trata-se de 

uma introdução de uma válvula simples, similar àquelas utilizadas na fabricação de boias 

infantis de piscinas, diretamente sobre a face da bolsa de colostomia, face esta oposta àquela 

onde está disposta a placa ou barreira protetora que entra em contato direto com a pele do 

paciente ostomizado, de modo que com o manuseio simples da dita válvula, o paciente 

consiga eliminar os gases normalmente formados dentro das ditas bolsas e que tanto o 

constrangem, afinal, além de todos os problemas decorrentes dos procedimentos aos quais é 

submetido, não raramente este tipo de paciente ainda sofre com o constante e indiscreto 

aumento de volume de gases no interior das bolsas, repercutindo em um produto final de 

custo baixo e de uso prático, que contribui na melhoria da qualidade de vida do paciente. 

21. Os processos citados nos parágrafos 20 e 21 referem-se ao estado da técnica 

existentes no respectivo segmento, consideráveis úteis a busca e a compreensão, trata-se de 

uma bolsa que possui um aperfeiçoamento para procedimento de limpeza, distinto do 

processo BR 202015030873-1; e a bolsa proporciona maior segurança anti vazamento e tem 

por objetivo a instilação de líquido para lavagem da bolsa e também retirada de gases, 

distinto do processo MU 9102602-4.   

22. As bolsas de colostomia encontradas no estado da técnica apresentam características 

diferentes do pedido em questão. A primeira (BR 202015030873-1) tem por objetivo o 

armazenamento adequado dos dejetos, mantendo apenas um orifício de acesso. A segunda 

(MU 9102602-4) tem por objetivo também a limpeza, porém apresenta risco de vazamento 

por abertura acidental no acesso superior.   
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23. Diante dessa necessidade e oportunidade comercial, criou-se o referido produto, mais 

precisamente a um aperfeiçoamento introduzido em um aperfeiçoamento introduzido em 

bolsa de colostomia, cuja função consiste em facilitar a limpeza da bolsa (retirada das fezes), 

pois atualmente a lavagem é feita introduzindo-se água pelo mesmo orifício de saída das 

fezes e o usuário, muitas vezes, se suja durante essa manipulação, o produto também 

permitirá a saída de gazes. 

24. Logo, em conformidade com o artigo 9° da Lei da Propriedade Industrial nº 9.279/96 

e por todos os aspectos apresentados neste relatório, o objeto do presente pedido de patente 

se faz merecedor da proteção como Modelo de Utilidade, que ora se pleiteia. 
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Figura 1 
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Figura 2 
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Figura 3 


