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"SISTEMA DE REALINHAMENTO ÓSSEO DE ALTO CONTROLE"

Campo da invenção

[001 ] Trata o presente relatório da descrição detalhada, acompanhada de

figuras ilustrativas, de um novo sistema de realinhamento ósseo de alto

controle, o qual está composto por placa e dispositivo de abertura da placa,

para ser utilizado em cirurgias de correções angulares ósseas, humana ou

animal, também chamadas de osteotomias. Tal sistema apresenta mecanismo

mecânico milimétrico para correções angulares que necessitem de cunhas de

abertura e pode ser utilizado em diversos ossos. O sistema permite correção

contínua e milimetrada da deformidade óssea, suprimindo etapas do

procedimento convencional e agregando segurança e acurácia para o

procedimento cirúrgico. Além de ser menos invasiva que o tradicional, também

permite a realização de outros procedimentos no mesmo tempo cirúrgico, como

reconstrução ligamentar, tratamentos de cartilagem e lesões meniscais no caso

da articulação do joelho.

[002] Este sistema consiste de uma placa única com calços proximais e um

dispositivo de mecanismo de deslizamento linear continuo que se acopla à

placa. O sistema funciona em conjunto no local da osteotomia permitindo sua

abertura e fechamento de acordo com a correção angular desejada nas

cirurgias de osteotomia de cunha de abertura. Este sistema permite uma

correção milimétrica da deformidade óssea, facilitando o procedimento

cirúrgico, diminuindo o tempo da cirurgia corretiva e diminuindo os riscos de

uma correção imprecisa.

Estado da técnica

[003] Existem alguns documentos de patente que descrevem técnicas e

dispositivos e mecanismos para efetuar a correção das malformações do

desalinhamento dos ossos do corpo, porém nenhum desses dispositivos ou

mecanismos possui a configuração e o funcionamento, conforme descritos

nesta patente. Dentre esses documentos podem-se destacar os seguintes:

[004] O documento PI 071 0079-5, PLACA PARA OSSO, MÉTODO PARA

REALIZAR UM PROCEDIMENTO DE OSTEOTOMIA DE NIVELAMENTO DE

PLATÔ TIBIAL, E, KIT PARA UM PROCEDIMENTO DE OSTEOTOMIA DE

NIVELAMENTO DE PLATÔ TIBIAL, que descreve uma placa aperfeiçoada de



osteotomia de nivelamento de platô tibial é exposta. A placa é contornada em

sua porção de cabeça proximal para mais estreitamente lembrar a estrutura do

segmento de osso tibial que é cortada e girada durante o procedimento. A

placa também preferivelmente tem orifícios de parafuso na porção de cabeça

proximal, que são usinados através da porção de cabeça proximal, pré-

contornada, e são configurados para formar um ângulo do parafuso em um

percurso de parafuso alvo com respeito à osteotomia;

[005] O documento MU 8900220-2, SISTEMA DE FIXAÇÃO TIBIAL E

FEMORAL COM OSTEOTOMIA DE ADIÇÃO, que descreve um dispositivo

utilizado especialmente para a fixação de osteotomia de adição corretivas dos

desvios angulares em valgo e varo dos joelhos, o qual compreende uma

estrutura metálica denominada placa óssea ( 1 ) em forma de "T", possui perfis

arredondados e uma forma anatómica tanto para a Tíbia (2) como para o

Fémur (3), com uma espessura definida onde se concentram ao longo da placa

uma série de orifícios, sendo que na projeção horizontal há orifícios (4), que

promovem a fixação do parafuso esponjoso (5); na região vertical central há um

orifício oblongo (6) onde é fixado por parafuso (6A) do calço com regulagem

(7), seguido por outros orifícios distais (8) providos de rosca que promovem a

fixação do parafuso cortical de bloqueio (9); no Sistema de Fixação Tibial (2)

sua configuração e seu "design" acompanham a forma plástica da tíbia, e no

Sistema de Fixação Femoral (3) sua configuração e seu "design" acompanham

a forma plástica do fémur, seus orifícios para fixação dos parafusos podem

variar de acordo com a necessidade de sua fixação;

[006] O documento BR 11201 2000387-9 (WO201 1005327) PLACA DE

OSTEOTOMIA, PLACA CONDUTORA E MÉTODO PARA SEU USO, que

descreve uma placa ortopédica configurada especificamente para uso em

osteotomias, em que parte da placa estende-se para uma porção de um

primeiro segmento de osso e parte é externo à superfície cortical de um

segmento de osso adjacente a fixar os segmentos para permitir que elas se

fundam. A placa tem uma primeira extremidade e uma segunda extremidade

onde a extremidade que é inserida no osso possui um chanfro e um orifício de

passagem tendo um eixo do furo, opcionalmente, com um ângulo oblíquo ao

eixo longitudinal da placa, e que pode receber um parafuso, pega ou pino. A



segunda extremidade da placa inclui um orifício do parafuso de bloqueio e,

opcionalmente, incluindo uma ranhura de compressão que se estende numa

direção para um orifício do parafuso na extremidade oposta. Um controlador de

placa tendo um recesso que prende a placa é utilizado para inserir a placa no

osso; e

[007] O documento BR 11 201 2 0 10733 0 (WO201 1055353), PLACA MULT-

AJUSTÁVEL PARA OSTEOTOMIA, onde a invenção refere-se a um dispositivo

mecânico destinado a corrigir uma malformação dos ossos do corpo. O

dispositivo é continuamente ajustável, tornando o trabalho do cirurgião mais

fácil e reduzindo o tempo de cirurgia, reduzindo assim o risco de infecção e,

acima de tudo, que garante a precisão desejada para a cirurgia. O dispositivo

compreende uma placa de topo ( 1 ) apropriada para deslizar sobre uma placa

de fundo (2) por meio de uma guia (7). As placas de dito dispositivo podem ser

aparafusadas em ambos os lados de um entalhe angular feito no osso. As

placas compreendem respectivamente: de topo (5) e inferior (6) rolamentos do

entalhe do osso. Ditos rolamentos formam um chanfro de ângulo agudo que

corresponde substancialmente as superfícies do entalhe. Uma das placas é

fornecida com um parafuso de ajuste (4) para o ajuste contínuo de posições

relativas das placas. O dispositivo compreende também um parafuso de fecho

(3) apropriado para manter a posição aberta do dispositivo e,

consequentemente, o ângulo final do entalhe do osso na posição desejada. O

rolamento superior do entalhe do ajuste angular óssea tendo é adequado para

a correcção do ângulo do superfície biselada do rolamento, em particular, a

inclinação da tíbia, por meio de um parafuso cónico (8) de ajuste um espaço

angular do rolamento.

Problema do estado da técnica a ser resolvido

[008] No documento BR 11 201 2 0 10733 0 para aplicação no fémur e tíbia,

descreve-se um dispositivo que compreende uma placa superior que desliza

verticalmente em uma placa inferior, sendo as duas placas dotadas de calços

ortogonais que fazem pegas no entalhe realizado na tíbia. A placa inferior

apresenta guias laterais que permitem o deslizamento da placa superior,

movimento esse efetivado por um parafuso de ajuste que deriva da placa

inferior. Um segundo parafuso trava mantém as placas na abertura escolhida



para aquele procedimento. Nessa patente o procedimento cirúrgico consiste na

feitura do entalhe na tíbia, posicionamento e fixação da placa superior e da

placa inferior em ambos os lados do osso para então efetuar o afastamento

com o acionamento do parafuso de ajuste. O sistema de acoplamento das duas

partes da primeira placa é mais instável e de fixação mais difícil. Isso aumenta

o risco de perda da correção desejada para o membro operado; visto que dois

componentes devem ser bem fixados entre si e também no osso.

[009] Essa patente utiliza duas placas que possuem alguns inconvenientes no

ajuste e na sua colocação, podendo trazer consequências posteriores para o

paciente. A placa multi-ajustável, objeto da presente patente apresenta apenas

uma placa, resolvendo todos os inconvenientes acima citados. Na placa da

presente patente, somente um componente é fixado e permanece no osso. A

abertura é realizada por um instrumento de abertura e fechamento que se

acopla à placa fixada. Mas, após a definição da cunha (de abertura) desejada,

este equipamento é retirado; e apenas um material (placa) permanece fixado

no osso; eliminando o ponto de instabilidade que existia no acoplamento no

caso das duas partes da placa.

Descrição das figuras

[01 0] A seguir faz-se referência às Figuras que acompanham este relatório

descritivo, para melhor entendimento e ilustração do mesmo, de forma

ilustrativa e não limitativa, onde se vê:

Figura 1 mostra a vista esquemática do sistema de realinhamento ósseo

de alto controle, mostrando seu uso, em duas situações diferentes;

Figura 2 mostra a vista em perspectiva do sistema de realinhamento

ósseo de alto controle, na situação montada, destacando todos seus detalhes

de configuração;

Figura 3 mostra a vista frontal do sistema de realinhamento ósseo de

alto controle mostrando seu uso com ajuste mínimo, destacando uma

osteotomia da tíbia como exemplo de utilização;

Figura 4 mostra a vista frontal do sistema de realinhamento ósseo de

alto controle, mostrando seu uso com ajuste intermediário, destacando uma

osteotomia da tíbia como exemplo de utilização.

Breve descrição da invenção



[01 1] Em seguida descreve-se uma forma preferencial não restritiva de

realização do presente sistema de realinhamento ósseo de alto controle para

osteotomia, objeto desta patente, onde a configuração e as dimensões podem

variar na forma adequada para cada modelo e aplicação desejados;

descrevendo uma das possibilidades construtivas que levam a concretizar o

objeto descrito e a forma como o mesmo funciona.

[01 2] O sistema de realinhamento ósseo de alto controle, objeto da presente

patente, trata-se de um conjunto composto por uma placa única ( 1 ) e um

dispositivo de abertura (5), com a placa apresentando calços (2) proximais, e

um rasgo central (3) a ser percorrido pelos calços (4) do dispositivo de abertura

(5) que apresenta calços (4), e que funciona tal qual uma morsa, aplicando

uma força axial no osso, para abrir uma cunha óssea, que ao ter o parafuso de

ajuste (6) acionado promove a movimentação entre os calços (2 e 4) até o

ângulo desejado no entalhe realizado no osso.

Descrição da invenção

[01 3] Mais precisamente o sistema de realinhamento ósseo de alto controle,

objeto da presente patente, trata-se de um conjunto de placa multi-ajustável

através de um dispositivo de abertura (5), com a placa para osteotomia

configurada por uma placa única ( 1 ) com pelo menos um respectivo suporte (2)

proximal em cunha, a qual trabalha associada com o dispositivo de abertura (5)

com mecanismo de deslizamento linear contínuo, igualmente dotado de pelo

menos um suporte (4) em cunha, que desliza no rasgo central (3) da referida

placa única ( 1 ) pelo acionamento de um parafuso de ajuste (6), aplicando uma

força axial no osso, desse modo afastando e/ou aproximando a distância entre

os calços (2 e 4) de forma continua deslizante aplicando uma força sobre as

cunhas, passível de ser regulada por meio de uma régua (7) milimetrada que

percorre uma guia (8) localizada no corpo (9) do dispositivo de abertura (5),

que também comporta um meio de fixação ( 1 0) à placa única ( 1 ) , a qual

permite que uma gama de aberturas de acordo com o bonesize e/ou indicação

médica, variando de pelo menos 0 a 20 mm. A placa única ( 1 ) conforma uma

tala de união, e apresenta pelo menos dois calços (2) em cunha proximais em

seu terço superior, além do rasgo central (3) e orifícios para fixação ( 1 1)

definitiva ao osso, sendo que o orifício superior mais extremo também serve



para conexão do meio de fixação móvel ( 1 0) do dispositivo de abertura (5).

[01 4] Onde os parafusos do osso ( 1 0,1 2) com ou sem mecanismo de bloqueio

podem ser aplicados no lado móvel da placa na posição final de alinhamento

de acordo com o planeamento, navegação ou em cirurgia de controle.

[01 5] O dispositivo de abertura (5) tem o mesmo princípio de funcionamento de

uma morsa, sendo conformado por um corpo (9) dotado de uma guia (8)

percorrida por uma régua (7) milimetrada, em cuja extremidade se localiza pelo

menos um suporte (4) em cunha móvel, passível de movimentar com o

acionamento do parafuso de ajuste (6) transpassante ao corpo (9), de onde

deriva o meio de fixação ( 10) à placa ( 1 ) , composto por um pino ( 12) com rosca

compatível com o orifício superior da placa.

[01 6] O procedimento para colocação da placa multi-ajustável compreende,

sentido fémur/ tíbia, a fixação prévia do lado superior da placa única ( 1 ) no

entalhe feito na tíbia através dos calços em cunha (2) fixados no osso, e a

conexão do dispositivo de abertura (5) com os calços (4) inseridos no rasgo

central (3) em uma cota que propicie o alinhamento com os calços (2),

permitindo aplicar uma força axial no osso, para abrir uma cunha óssea. Feito

isso, o parafuso de ajuste (6) é girado no sentido de afastar os calços móveis

(4) em cunha dos calços fixos (2) em cunha, até o limite de abertura desejado,

movendo as cunhas de forma a aplicar uma força sobre as mesmas, que as

afasta na distancia desejada. Ocasião em que é fixada a parte de baixo da

placa única ( 1 ) , retirado o dispositivo de abertura (5) e complementada a

fixação com a colocação e aperto dos parafusos nos orifícios ( 1 1) aos ossos,

onde os parafusos para os ossos podem ser aplicados sem retirar o dispositivo

de abertura.

[01 7] Assim, o sistema de realinhamento ósseo de alto controle, objeto da

presente patente, prevê a utilização de uma placa única ( 1 ) associada a um

dispositivo de abertura deslizante (5) em um rasgo central da referida placa

única, que apresenta calços proximais tal qual os calços do dispositivo de

abertura, que como já comentado, deslizam no rasgo central daquela, de tal

forma que, ao girar o parafuso de ajuste (6) do referido dispositivo de abertura

se promova um afastamento entre os calços (2, 4) até alcançar o ângulo final

desejado no entalhe do osso. O dispositivo de abertura tem o princípio de



funcionamento de uma morsa, porém com apenas um mordente representado

por um suporte corrediço em régua milimetrada contendo indicação em

milímetros ou polegadas, que indica a distância entre as cunhas, e que é

equivalente para a abertura das cunhas, podendo ser usado para medir o

alinhamento, uma vez que a distância é equivalente ao ângulo de correção

óssea. O suporte corrediço em régua milimetrada toma posição em uma guia

no corpo do dispositivo de abertura, que também comporta o parafuso de

ajuste, e o meio de fixação à placa única.

[01 8] No sistema de realinhamento ósseo de alto controle, objeto da presente

patente, a placa ( 1 ) e dispositivo de abertura (5) se unem por meio de conexão

positivo/não positivo antes da cirurgia, e se desconectam após a realização da

abertura e fixação da placa. Ambos os componentes possuem calços em

número de um ou dois em cada componente a depender do local de sua

utilização. Os calços da placa são fixos, enquanto os do dispositivo de abertura

são móveis. Esses calços aderem ao osso e permitem que se aplique força

axial contra o osso para promover a abertura do mesmo, estabelecendo-se

assim uma cunha no osso, cuja abertura angular promoverá o alinhamento

ósseo.

[01 9] O sistema é parte ativa do realinhamento ósseo. O mecanismo deslizante

de abertura pode estar na placa, em um só plano, ou em um plano diferente da

placa para atender diferentes necessidades técnicas e vias de acesso. O

dispositivo de abertura apresenta uma trava de segurança que impede o

fechamento involuntário da cunha durante a manobra de abertura. No entanto,

a cunha pode ser fechada (diminuída) voluntariamente acionando-se o

mecanismo deslizante de abertura no sentido inverso.

[020] O dispositivo de abertura tem graduação em milímetros ou polegadas

para indicar a distância dos calços, o que equivale a abertura da cunha. A

abertura dos calços pode ser usada para mensurar o alinhamento uma vez que

a distância equivale a correção óssea. O sistema permite um intervalo de

correção adequado ao tamanho do osso e necessidade da indicação médica,

por exemplo 0 a 20 mm no caso de osteotomias de joelho.

[021 ] A placa deve ser fixada acima e abaixo do corte ósseo. O número de

orifícios disponíveis para fixação depende do local de utilização da placa. A



fixação da placa no osso pode ser feita com parafusos com ou sem mecanismo

de trava, pois seus orifícios podem ser rosqueados ou não. Uma das

extremidades da placa pode ser fixada antes de iniciada a abertura da cunha, o

que confere maior segurança para esta etapa. Ressalta-se que para tanto, não

é necessário desconectar o instrumento da placa.

[022] Uma vez alcançada a posição final de correção e alinhamento ósseo

desejado, fixa-se a outra extremidade da placa. Após finalizada a fixação da

placa, o dispositivo de abertura pode ser desconectado sem alterar a posição

da placa e o alinhamento alcançado. Acrescenta-se que a parte fixa do sistema

pode estar orientada para proximal ou distai do osso de acordo com a

necessidade médica, não havendo qualquer impedimento por parte do sistema

para limitar sua orientação (figura 1) .

[023] Ainda no que diz respeito ao refinamento da correção óssea, o sistema

não apenas permite o uso da navegação, como possibilita sua total

operacionalidade e eficiência, uma vez que a abertura do osso é contínua e

milimetrada.

Vantagens

[024] Desta forma, o sistema de realinhamento ósseo de alto controle, objeto

da presente patente, conforme descrita acima, apresenta uma configuração

nova e única que lhe configura grandes vantagens em relação aos dispositivos,

placas e elementos para osteotomia atualmente utilizados e encontrados no

mercado. Dentre essas vantagens podem-se citar: maior estabilidade para

realizar a correção óssea durante a abertura da cunha, e na fixação após a

conclusão do procedimento; o fato de apresentar somente um componente que

é fixado e permanece no osso, o que elimina o ponto de instabilidade existente

na interface das peças, quando do uso de duas placas, ou outros dispositivos;

o fato de permitir que após a definição da cunha (ângulo final desejado), o

dispositivo de abertura seja imediatamente retirado permanecendo apenas a

placa; proporcionar redução do tempo de procedimento cirúrgico; e

proporcionar maior precisão com o sistema de abertura milimetrado. Além das

vantagens de oferecer maior estabilidade para realizar a correção óssea,

durante a abertura da cunha, com maior precisão, e com a redução do risco de

perda da correção.



[025] Assim, pelas características de configuração e funcionamento, acima

descritas, pode-se notar claramente que o SISTEMA DE REALINHAMENTO

ÓSSEO DE ALTO CONTROLE, trata-se de um dispositivo novo para o Estado

da Técnica, o qual reveste-se de condições de inovação, atividade inventiva e

industrialização inéditas, que o fazem merecer o Privilégio de Patente de

Invenção.



REIVINDICAÇÃO

1 - SISTEMA DE REALINHAMENTO ÓSSEO DE ALTO CONTROLE, sistema

para ser utilizado em cirurgias de correções angulares ósseas, humana ou

animal, também chamadas de osteotomias caracterizada por ser um conjunto

de placa multi-ajustável através de um dispositivo de abertura (5), que se unem

por meio de conexão positivo / não positivo antes da cirurgia, com a placa para

osteotomia configurada por uma placa única ( 1 ) com pelo menos um respectivo

suporte (2) proximal em cunha, a qual trabalha associada com o dispositivo de

abertura (5) com mecanismo de deslizamento linear contínuo e uma trava de

segurança, igualmente dotado de pelo menos um suporte (4) em cunha, que

desliza no rasgo central (3) da referida placa única ( 1 ) pelo acionamento de um

parafuso de ajuste (6), aplicando uma força axial no osso, desse modo

afastando e aproximando a distância entre os calços (2 e 4) de forma continua

deslizante aplicando uma força axial sobre as cunhas, sendo passível de ser

regulada por meio de uma régua (7) milimetrada graduada que percorre uma

guia (8) localizada no corpo (9) do dispositivo de abertura (5), que também

comporta um meio de fixação ( 1 0) à placa única ( 1 ) , a qual permite que uma

gama de aberturas de acordo com o bonesize e/ou indicação médica; onde a

placa única ( 1 ) conforma uma tala de união, e apresenta pelo menos dois

calços (2) em cunha proximais em seu terço superior, além do rasgo central (3)

e dos orifícios para fixação ( 1 1) definitiva ao osso, sendo que o orifício superior

mais extremo também serve para conexão do meio de fixação móvel ( 1 0) do

dispositivo de abertura (5); onde o dispositivo de abertura (5) é conformado por

um corpo (9) dotado de uma guia (8) percorrida por uma régua (7) milimetrada,

em cuja extremidade se localiza pelo menos um suporte (4) passível de

movimentar com o acionamento do parafuso de ajuste (6) transpassante ao

corpo (9), de onde deriva o meio de fixação ( 1 0) composto por um pino ( 1 2)

com rosca compatível com o orifício superior.
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