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As duas principais causas de estenoses traqueobrônquicas são as neoplásicas - em especial o câncer de pulmão - e as lesões 
benignas (politraumatisrnos, lesões torácicas, traqueomalácias, intubações prolongadas). No Brasil, segundo fonte do Instituto 
Nacional do Câncer (INCA), em 2014, são estimados 27.330 novos casos de câncer de pulmão, sendo 16.400 em homens e 
10.930 em mulheres, que representam taxa de incidência no gênero masculino de 16/100.000 e no feminino 10/100.000. Na 
reunião sul, esta é a segunda neoplasia mais frequente, com incidência de 35/100.000 no gênero masculino e 21/100.000 no 
feminino. O tratamento broncoscópico das estenoses de vias aéreas com emprego de endopróteses é um método minimamente 
invasivo. Para tanto é necessário utilizar um conjunto de instrumentais para broncoscopia rígida e liberação de endopróteses 
traqueobrônquicas. Objetivos: Assim o projeto trata do desenvolvimento e validação de equipamento para broncoscopia rígida e 
liberação de próteses com tecnologia nacional. Metas: As metas do projeto foram desenvolver e validar conjunto de instrumentais 
para broncoscopia rígida composto de: - Broncoscópio rígido desmontável e com bainhas intercambiáveis permitindo o uso em 
procedimentos adultos e pediátricos; - Dispositivos introdutores para endopróteses de silicone nanoestruturados; e – pinças 
especiais para uso nos procedimentos de liberação e/ou retirada de endopróteses. Ações: Em parceria da Universidade (HCPA-
UFRGS, LABIOMAT-UFRGS e UFFRJ) e a empresa BHIO SUPPLY montou-se uma equipe multidisciplinar de trabalho e com 
apoio financeiro de edital da FINEP executou-se o projeto do produto em questão e avaliou-se em estudo multicêntrico a nível 
nacional. Resultados alcançados O equipamento foi testado e aprovado. O teste de campo dos instrumentais teve aprovação 
pelos avaliados (médias de notas igual ou superior a sete). Como não é uma técnica nova, os instrumentos e acessórios foram 
testados diretamente em humanos em procedimento em que sejam utilizados instrumentos similares na rotina de atendimento da 
instituição participante do estudo multicêntrico. O sucesso é considerado se o profissional da saúde conseguir executar o 
procedimento (inspeção de via aérea, liberação da endopróteses e outros) de forma exitosa. Palavras-chaves: Broncoscopia 
rígida, endopróteses, inovação. 


