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RELATÓRIO DESCRITIVO

Pedido de Patente de Invenção para “VÁLVULA ARTIFICIAL

PARA IMPLANTE”.

Fundamentos da Invenção

[001] A presente invenção se refere a uma válvula artificial para implante

no vaso sanguíneo de um paciente, em particular a uma válvula cardíaca 

artificial, e se refere ainda a um sistema de válvulas que inclua tal válvula 

artificial.

[002] As válvulas cardíacas artificiais são projetadas para substituir a

válvula cardíaca natural e para realizar sua função ao longo de muitos anos, 

preferivelmente até que a pessoa (ou o animal) morra. Sendo assim, além do 

requisito geral de que as válvulas artificiais devam ser feitas de um material que 

seja compatível com o sangue e os tecidos do paciente, a válvula precisa também 

ser extremamente confiável.

[003] As válvulas cardíacas artificiais típicas são estritamente mecânicas,

tais como as válvulas de mono- ou duplo- folheto e as válvulas de bola. Uma 

válvula de folheto pode, por exemplo, compreender um disco basculante 

articulado a uma argola anular que é suturada dentro do vaso sanguíneo. As 

alterações da pressão sanguínea tipicamente entre 80 mmHg e 120 mmHg fazem 

com que o disco balance entre uma posição aberta e uma posição fechada. Nas 

válvulas de bola, uma bola é conservada em uma gaiola e pode mover-se ali 

dentro através das mudanças da pressão sanguínea, entre uma posição fechada, 

em que ela veda uma argola anular suturada dentro do vaso sanguíneo, e uma 

posição aberta, em que a bola está a uma distância da argola, desse modo 

permitindo o fluxo de sangue ao redor da bola.

[004] Embora haja muitos tipos diferentes de válvulas artificiais para

implante no vaso sanguíneo de um paciente, todos eles sofrem da desvantagem 

do desgaste material que resulta no rompimento de suas partes. O mau 

funcionamento da válvula é apenas uma das conseqüências graves. As 

conseqüências podem ser fatais quando partes rompidas são transportadas com a 

corrente sanguínea e bloqueiam a corrente sanguínea em localizações remotas. 

Um outro problema que surge com as válvulas artificiais implantadas em vasos
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sanguíneos é o perigo do desenvolvimento de tromboses e também de fibroses se

formando e desenvolvendo sobre os elementos da válvula. Particularmente, estas

últimas podem impedir o fechamento completo da válvula, causando assim a

insuficiência da válvula.

[005] Referência a qualquer estado da técnica na especificação não é, e

não deve ser tomado como, um conhecimento ou qualquer forma de sugestão que 

este estado da técnica forma parte do conhecimento geral comum na Austrália ou 

em qualquer outra jurisdição ou que este estado da técnica possa razoavelmente 

ser esperado a ser apurado, entendido e tomado como relevante por uma pessoa 

versada na técnica.

Descrição Geral da Invenção

[006] É portanto um objetivo da presente invenção fornecer uma válvula

artificial para implante no vaso sanguíneo de um paciente, em particular uma 

válvula cardíaca artificial, que seja mecanicamente confiável por um longo 

período de tempo, sem que sua capacidade de fechamento seja substancialmente 

afetada por fibroses.

[007] É também um objetivo da invenção fornecer um sistema de

válvulas que compreenda tal válvula artificial e componentes adicionais.

[008] A válvula artificial de acordo com um aspecto da presente invenção

compreende um primeiro e um segundo membros de válvula, cada um deles 

possuindo uma primeira superfície lisa. As primeiras superfícies lisas do primeiro 

e do segundo membros de válvula voltam-se uma para a outra de modo a formar 

um contato de vedação entre o primeiro e o segundo membros de válvula. O 

primeiro e o segundo membros de válvula ambos possuem ainda ao menos uma 

passagem de fluxo sanguíneo que se estende da primeira superfície lisa até uma 

segunda superfície localizada em um lado oposto do respectivo membro de 

válvula, sendo que ao menos um dos membros de válvula é arranjado de modo a 

que possa ser deslocado em relação ao outro membro de válvula de uma maneira 

deslizante de modo que a passagem do segundo membro de válvula possa ser 

colocada em alinhamento ao menos parcial com a passagem do primeiro membro 

de válvula enquanto é mantido o contato de vedação entre o primeiro e o segundo 

membros de válvula. A válvula artificial de acordo com a presente invenção
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compreende ainda um mecanismo de deslocamento para o deslocamento relativo

dos membros de válvula de modo a colocar suas passagens de fluxo sanguíneo

dentro ou fora do referido alinhamento ao menos parcial. O arranjo deslocável

dos membros da válvula relativos um ao outro de modo que os membros da

válvula são continuamente deslizáveis em uma direção.

[009] Assim, o fluxo de sangue através da válvula pode ser controlado

pelo deslocamento deslizante dos membros de válvula uns em relação aos outros, 

desse modo alinhando e desalinhando as passagens de fluxo sanguíneo, isto é, 

abrindo e fechando a válvula. As superfícies lisas que formam o contato de 

vedação e o fato de que a abertura e o fechamento da válvula são realizados pelo 

deslocamento deslizante das superfícies lisas umas em relação às outras previnem 

qualquer formação de fibrose nas superfícies de vedação. Portanto, a eficiência 

da vedação não irá se deteriorar com o tempo. Além disso, estando os membros 

de válvula sendo deslocados uns em relação aos outros de uma forma deslizante, 

as forças que atuam sobre os membros de válvula são relativamente pequenas, 

desta forma reduzindo globalmente os problemas de desgaste do material do 

membro de válvula.

[010] A capacidade de fluxo máxima teórica de uma válvula artificial de

acordo com a presente invenção com apenas dois membros de válvula chega até 

apenas 50% de uma válvula natural totalmente aberta pela simples razão de que 

cada um dos dois membros de válvula precisa ter uma área fechada 

suficientemente grande para encobrir e fechar a passagem de fluxo do outro 

membro de válvula respectivo quando a válvula está em sua posição fechada. Em 

conseqüência, de acordo com uma modalidade preferida, a válvula artificial 

compreende três membros de válvula ou, mais preferivelmente, até mesmo mais 

de três membros de válvula, arranjados em série. O terceiro membro de válvula 

também possui uma primeira superfície lisa que, no entanto, está arranjada para 

formar um contato de vedação com a segunda, preferivelmente lisa, superfície do 

primeiro membro de válvula, e possui também ao menos uma passagem de fluxo 

sanguíneo que se estende de sua primeira superfície lisa até uma segunda 

superfície localizada em um lado oposto do terceiro membro de válvula. O 

terceiro membro de válvula é arranjado para que seja deslocável em relação ao
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primeiro membro de válvula de uma maneira deslizante de modo que a passagem 

do terceiro membro de válvula possa ser colocada em alinhamento ao menos 

parcial com as passagens do primeiro e do segundo membros de válvula 

enquanto é mantido o contato de vedação entre o primeiro e o terceiro membros 

de válvula. De forma semelhante, um ou mais outros membros de válvula podem 

ser adicionados, cada um deles possuindo uma primeira superfície lisa para entrar 

em contato de vedação com uma segunda superfície preferivelmente lisa de um 

dos outros membros de válvula, e também possuindo uma passagem de fluxo 

sanguíneo para ser alinhada ao menos parcialmente com as passagens dos outros 

membros de válvula.

[011] Fornecendo-se mais de dois membros de válvula da maneira

descrita acima permite que se aumente a capacidade de fluxo da válvula artificial. 

Por exemplo, no caso de três membros de válvula, apenas um terço da área da 

seção transversal de cada membro de válvula precisa ser fechado, isto é, apertado 

contra vazamentos, de modo que pelo arranjo apropriado dos membros de 

válvula uns com relação aos outros toda a área da seção transversal da válvula 

artificial pode ser fechada.

[012] Os membros de válvula podem ser arranjados modo que sejam

deslizantes em uma única direção. Mais preferivelmente, no entanto, o arranjo de 

deslocamento dos membros de válvula uns em relação aos outros é de modo tal 

que os membros de válvula sejam rotativos. Isto permite o alinhamento ao menos 

parcial e o desalinhamento de suas passagens de fluxo sanguíneo, seja movendo- 

se os membros de válvula para trás e para frente em direções opostas, seja 

movendo-os continuamente em uma única direção. No último caso, é preferível 

que as passagens de fluxo sanguíneo em cada um dos membros de válvula sejam 

arranjadas de forma idêntica em torno de um eixo comum de modo a maximizar 

seus ritmos de sobreposição quando a válvula está em sua posição aberta.

[013] Como mencionado acima, a capacidade de fluxo da válvula pode

ser aumentada aumentando-se o número de membros de válvula arranjados de 

modo deslocável. No caso de membros de válvula arranjados rotativamente, a 

passagem de fluxo de cada um dos membros de válvula preferivelmente possui 

uma extensão angular em torno do eixo comum de
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[014]
[015]
deslocável.

360 χ π/(π + 1},

sendo ‘η’ ο número de membros de válvula arranjados de modo 

Mais preferivelmente, a extensão angular é relativamente menor do

que isso para garantir uma sobreposição completa da seção transversal dos 

membros de válvula quando a válvula estiver em sua posição fechada.

[016] Entretanto, quando a válvula artificial incluir mais de dois membros

de válvula, por ex., três membros de válvula cada um deles possuindo uma 

passagem de fluxo sanguíneo com uma extensão angular de 240°, a passagem de 

fluxo angular de cada par de membros de válvula adjacentes se sobrepõe em 

120°C. Em resultado, um fluxo contrário em um plano substancialmente 

perpendicular ao eixo de rotação irá ocorrer na posição fechada da válvula ainda 

que, quando vistos em uma direção ao longo do eixo de rotação, os membros de 

válvula encubram completamente a seção transversal da válvula. Para prevenir 

tal fluxo contrário, uma modalidade preferida da invenção providencia a divisão 

das passagens de fluxo sanguíneo dos membros de válvula em seções por meio 

de pontes que se estendem mais ou menos radialmente. Essas pontes estão 

localizadas em posicionamentos que impedem na posição fechada da válvula 

qualquer fluxo contrário da passagem de um membro de válvula através da 

passagem do próximo membro de válvula adjacente até a passagem do outro 

membro de válvula adjacente. No caso de três membros de válvula, é suficiente 

que se tenha tal ponte ao menos na passagem do membro de válvula arranjado 

centralmente de modo a separar a passagem do membro de válvula superior da 

passagem do membro de válvula inferior.

[017] Assim, quando houver apenas um membro de válvula deslocável

(sendo um ou mais membros de válvula estacionários), nenhuma ponte seria 

necessária, enquanto que no caso de dois membros de válvula arranjados de 

forma deslocável, como no caso dos três membros de válvula discutidos acima 

com um membro de válvula sendo estacionário, pelo menos uma ponte seria 

necessária. Geralmente, o número de pontes é igual a ‘η - Γ, sendo ‘η’ o número 

de membros de válvula arranjados de forma deslocável.
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[018] Evidentemente, o número de pontes pode ser maior do que ‘n - 1’,

e isto é até mesmo preferível para dividir as passagens em uma pluralidade de 

seções de extensão angular que possam ser distribuídas uniformemente em torno 

do eixo de rotação. Como resultado, o fluxo sanguíneo através da válvula 

artificial é distribuído mais uniformemente através da seção transversal da 

válvula.

[019] Neste caso, as pontes de cada membro de válvula possuem

preferivelmente uma linha central de extensão radial, em que as linhas centrais 

estejam arranjadas em volta do eixo comum a uma distância angular uniforme e 

cada uma das pontes tem uma extensão angular igual ou preferivelmente 

relativamente maior do que a extensão angular de cada uma das seções. A 

vantagem de tal arranjo pode ser facilmente apreciada para uma válvula com 

apenas dois membros de válvula, cujas passagens possuam uma extensão angular 

total de 180° (ou pouco menos), mas sejam subdivididas em, por ex., quatro 

seções de 45° uniformemente espaçadas em volta do eixo comum. Ao invés de se 

mexer o membro de válvula em 180° para colocar as duas passagens de fluxo 

sanguíneo dos dois membros de passagem em alinhamento, é suficiente que se 

mexa os membros de válvula em apenas 45°.

[020] Ao menos duas ou todas as superfícies que formam juntamente um

contato de vedação são preferivelmente paralelas, isto é, as superfícies de 

vedação estão em planos paralelos. Embora a superfície de vedação possa ser 

variada, é preferível em razão da facilidade de fabricação que o contato de 

vedação seja em geral plano. Alternativamente, ao menos duas ou todas as 

superfícies que formam juntamente um contato de vedação podem possuir 

formatos côncavos e convexos que cooperam entre si. Isto é particularmente 

adequado para membros de válvula rotativos e tem a vantagem de que os 

membros de válvula se alinham por si mesmos em reação à pressão sanguínea 

que atua sobre suas superfícies exteriores.

[021] Um bom desempenho do mecanismo da válvula é obtido quando os

membros de válvula são feitos de um material inerte o suficiente para manter ao 

longo do tempo uma baixa fricção entre as superfícies que formam o contato de 

vedação. Isto elimina o risco de as superfícies lisas grudarem umas nas outras.
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Mais preferivelmente, os membros de válvula são feitos de um material de 

cerâmica. A cerâmica funciona melhor do que a maioria dos metais, os quais, 

quando montados em conjunto com as tolerâncias entre as superfícies, grudarão 

mais facilmente uns nos outros com o tempo. Mais particularmente, com cada 

movimento deslizante relativo, as propriedades de vedação das superfícies de 

vedação de cerâmica irão até mesmo melhorar com o tempo. Preferivelmente, 

toda a válvula é feita de cerâmicas com um dos membros da válvula formando 

um alojamento para a válvula.

[022] Para o uso no vaso sanguíneo de um indivíduo, a válvula artificial é

projetada para que o contato de vedação formado por duas das superfícies resista 

sem vazar a uma pressão diastólica positiva interna de ao menos 80 mmHg (1,05 

N/cm2). Obviamente, as superfícies não devem ser pressionadas umas às outras 

com forças muito extensas, mas suas capacidades de vedação devem ser 

suficientemente constantes em pressão axial mínima. Mais particularmente, os 

membros de válvula devem ser montados de modo a quase não se tocarem uns 

nos outros de forma a protegerem até mesmo contra qualquer pressão axial 

causada pela pressão sanguínea. Sob tais circunstâncias, a capacidade de vedação 

das superfícies de contato de vedação é substancialmente uma função da textura 

máxima e do desnivelamento máximo das superfícies de vedação assim como do 

comprimento de contato mínimo entre uma das passagens e uma borda exterior 

de uma das duas superfícies de vedação correspondentes, isto é, a distância 

mínima que as partículas de sangue teriam de percorrer de dentro das passagens 

para fora dos membros de válvula. Dependendo dos requisitos de limite de 

pressão para a vedação das superfícies de contato, um ou mais desses parâmetros 

podem ser alterados. Além disso, o vazamento pode ser muito pequeno e sem 

importância e, conseqüentemente, a pressão sanguínea de 80 mmHg não precisa 

ser um limite para a vedação das superfícies de contato. Para se aumentar as 

capacidades de vedação, produzir as superfícies de contato com texturas muito 

pequenas ou com nivelamentos muito bons pode ser mais caro do que aumentar o 

comprimento do contato entre as superfícies de vedação.

[023] Portanto, as duas superfícies que juntamente formam o contato de

vedação devem ter cada uma delas possuir uma textura máxima boa o suficiente
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para evitar substancialmente vazamentos através do referido contato de vedação, 

levando-se os outros parâmetros em conta. Além disso, as duas superfícies que 

juntamente formam o contato de vedação devem ter cada uma delas possuir uma 

variação de nivelamento por sobre toda a área de contato boa o suficiente para 

evitar substancialmente vazamentos através do referido contato de vedação, 

levando-se os outros parâmetros em conta.

[024] A textura máxima e o desnivelamento máximo de cerâmicas

dependem do método de produção, mas para placas eles são normalmente muito 

bons e ainda dentro de custos razoáveis de produção. Evidentemente, desvios em 

detrimento de um dos três fatores anteriormente mencionados podem ser 

compensados por desvios correspondentes em prol de um ou ambos os dois 

outros fatores anteriormente mencionados.

[025] Um elemento de pré-tensionamento pode ser fornecido através do

qual os membros de válvula são empurrados para perto uns dos outros. No 

entanto, a força de pré-tensionamento deve ser mínima pelas razões mencionadas 

acima. Forças de pré-tensionamento fortes podem aumentar o atrito entre os 

membros de válvula e, assim, influenciar negativamente a eficiência da válvula. 

[026] Preferivelmente, uma superfície exposta da válvula cardíaca no

lado superior e/ou no lado inferior da válvula cardíaca é projetada para fornecer 

um fluxo sanguíneo laminar substancialmente por toda a área de superfície sob 

condições in vivo de modo a prevenir o desenvolvimento de fibroses, que tendem 

a se desenvolver em zonas mortas do fluxo sanguíneo. Além disso, o sangue 

tende a coagular-se em zonas mortas, ocasionando um risco maior de trombose. 

[027] De acordo com uma modalidade da presente divulgação, um

mecanismo de deslocamento é fornecido para o deslocamento relativo dos 

membros de válvula. Tal mecanismo de deslocamento é preferivelmente 

acionado mecanicamente por forças exercidas pela pressão sanguínea, de modo 

que seja independente de qualquer energia externa. Entretanto, um motor pode 

ser fornecido como um suporte de segurança, entrando em ação, por ex., em caso 

de mau funcionamento da válvula, tal como o bloqueio dos membros de válvula. 

[028] De acordo com uma modalidade preferida, o mecanismo de

deslocamento acionado por pressão sanguínea pode compreender um membro
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transformador de pressão arranjado para transformar, quando a válvula estiver 

implantada no vaso sanguíneo de um paciente, uma mudança de pressão 

sanguínea e movimento relativo dos membros de válvula arranjados de forma 

deslocável. Por exemplo, o membro transformador de pressão pode compreender 

uma placa de pressão ou um diafragma arranjado para que seja movimentável por 

alterações da pressão sanguínea atuando sobre a válvula, e mecanicamente 

acoplado a pelo menos um dos membros de válvula arranjados de forma 

deslocável. Preferivelmente, tal placa de pressão ou diafragma é posicionado em 

um lado superior da válvula e acoplado a pelo menos um dos membros de 

válvula de modo que a pressão sanguínea aumentada atuando sobre a válvula no 

lado superior da válvula faça com que a placa de pressão ou o diafragma se mova 

em uma direção descendente, desta forma causando ainda o alinhamento ao 

menos parcial dos membros de válvula. Portanto, quando a pressão sanguínea no 

lado superior da válvula, tal como em uma câmara cardíaca, aumenta 

suficientemente para superar uma contrapressão, tal como a pressão sanguínea 

sobre o lado inferior ou as forças exercidas por uma mola de retorno, a válvula 

abre automaticamente pelo deslocamento relativo dos membros de válvula.

[029] A placa de pressão ou o diafragma não precisam necessariamente

estar posicionado em um lado superior da válvula mas pode também estar 

posicionado em um lado inferior dela, de modo que, quando a pressão sanguínea 

no lado inferior diminuir até abaixo de um valor predeterminado, a válvula abre 

automaticamente. Mais preferivelmente, a válvula compreende uma placa de 

pressão ou um diafragma em ambos os lados superior e inferior da válvula. A 

válvula abre e fecha quando a diferença de pressão entre a pressão atuando sobre 

o lado superior e a pressão atuando sobre o lado inferior se torna positiva e 

negativa, respectivamente. Isto pode ser alcançado, por ex., conectando-se 

rigidamente a placa de pressão ou o diafragma no lado superior da válvula à 

placa de pressão ou ao diafragma no lado inferior da válvula.

[030] Ao invés de ou além de ser acionado mecanicamente pela pressão

sanguínea, o mecanismo de deslocamento pode compreender um motor para 

colocar as passagens de fluxo sanguíneo dos membros de válvula dentro e fora de 

alinhamento. Tal motor é preferivelmente incorporado na válvula de modo a que
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seja implantável dentro do vaso sanguíneo junto com a válvula como um único 

dispositivo. Mais preferivelmente, o motor pode estar contido dentro de um 

alojamento de válvula que é vedado contra a entrada de sangue. O alojamento de 

válvula pode ser formado e ao mesmo tempo vedado contra a entrada de sangue 

pelos membros de válvula. Mais particularmente, o motor pode ser incorporado 

dentro de uma cavidade formada em uma região central dos membros de válvula. 

[031] Embora o motor possa ser acionado, por ex., por eletricidade

fornecida ao motor direta ou indiretamente, em uma modalidade preferida o 

motor é arranjado para ser acionado por um campo eletromagnético. Isto permite 

o rearranjo de um estator fora do vaso sanguíneo e do rotor dentro da válvula, 

estando o rotor conectado a um ou mais dos membros de válvula arranjados de 

forma deslocável.

[032] Como uma medida de segurança, meios podem ser providenciados

para colocar os vasos sanguíneos em alinhamento ao menos parcial quando o 

motor não for energizado, de modo que a válvula não possa bloquear no caso de 

mau funcionamento do motor. Tais meios podem compreender uma mola de 

retorno arranjada para o movimento relativo dos membros de válvula de modo a 

colocar as passagens de fluxo em alinhamento ao menos parcial.

[033] Existe um número de formas preferidas para suprir energia ao

motor. A fonte de energia pode ser uma fonte de energia primária, mas pode 

também ou alternativamente compreender meios de armazenamento de energia, 

tal como uma bateria ou um acumulador, tal como uma bateria recarregável ou 

um capacitor. O acumulador pode ser recarregável a partir de fora do vaso 

sanguíneo por fios ou, mais preferivelmente, sem fio.

[034] Alternativamente, a bateria recarregável ou o capacitor ou

quaisquer outros meios de armazenamento de energia podem ser carregados por 

energia tirada do fluxo sanguíneo. Mais particularmente, a fonte de energia para 

o motor pode compreender um dispositivo de transformação de energia de fluxo 

sanguíneo para transformar energia do fluxo sanguíneo em energia elétrica 

quando a fonte de energia está implantada no vaso sanguíneo de um paciente, 

sendo esta energia elétrica utilizada para carregar os meios de armazenamento de 

energia ou, alternativamente, para o uso direto do motor, ou para ambos. Por
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exemplo, os meios de transformação de energia de fluxo sanguíneo podem

compreender um impulsionador arranjado no fluxo sanguíneo de modo a ser

mexido pelo fluxo sanguíneo.

[035] A fonte de energia para fornecer energia ao motor não precisa

necessariamente parte da válvula mas pode alternativamente ser colocado fora do 

vaso sanguíneo seja dentro do corpo do paciente ou até mesmo fora do corpo do 

paciente, tal como sobre a pele do paciente. Novamente, a fonte de energia pode 

compreender meios de armazenamento de energia juntos com ou separados dos 

meios de suprimento de energia, tais como um capacitor, uma bateria 

recarregável e/ou qualquer outro tipo de acumulador, para armazenar 

temporariamente energia suprida por uma fonte de energia primária. A fonte de 

energia pode também consistir em uma bateria a ser recolocada de tempo em 

tempo. Enquanto a fonte de energia compreende meios para suprir energia a 

partir de fora do corpo do paciente, os meios de armazenamento de energia 

acumuladora podem ser implantados dentro do corpo do paciente, seja dentro do 

vaso sanguíneo juntos com a válvula ou fora do vaso sanguíneo, preferivelmente 

sob a pele para que seja facilmente acessível ou no abdômen caso haja restrições 

de espaço. A colocação dos meios de armazenamento de energia dentro do corpo 

do paciente é mais confortável para o paciente porque não ficam visíveis ou 

atrapalhando.

[036] A transferência de energia a partir de fora do corpo do paciente

para o motor e/ou para os meios de armazenamento de energia dentro do corpo 

do paciente pode ser realizada sem fio ou por fios, isto é, através de elementos de 

acoplamento galvânico, ou ambos. Por exemplo, um dispositivo de transmissão 

de energia para a transmissão de energia sem fio a partir de fora do corpo do 

paciente para um meio de armazenamento de energia implantado dentro do corpo 

do paciente pode ser combinado com acoplamento galvânico entre os meios de 

armazenamento de energia e o motor, independentemente se o meio de 

armazenamento de energia ser parte da válvula ou ser colocado dentro do corpo 

do paciente fora do vaso sanguíneo. Alternativamente, a energia pode ser 

transferida sem fio do meio de armazenamento de energia para o motor.
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[037] O motor pode ser adaptado para transformar diretamente a energia

transferida sem fio. Quaisquer meios de armazenamento de energia acumuladores

podem servir como um suporte, armazenando energia extra não consumida

imediatamente pelo motor.

[038] Ao invés de se utilizar diretamente a energia transferida sem fio

pelo motor, tal como no caso de um motor acionado eletromagneticamente, um 

dispositivo de transformação para transformar a energia transferida sem fio em 

energia elétrica pode ser fornecido. Tal dispositivo de transformação é 

preferivelmente adaptado para ser colocado diretamente sob a pele do paciente de 

modo a minimizar a distância e a quantidade de tecido entre o dispositivo de 

transformação e os meios de suprimento de energia fora do corpo do paciente. 

[039] O dispositivo de transmissão de energia para a transferência de

energia sem fio da fonte de energia e/ou dos meios de armazenamento de energia 

para o motor pode ser adaptado para gerar um campo eletromagnético, como 

discutido acima em relação do motor acionado eletromagneticamente. 

Alternativa ou adicionalmente, o dispositivo de transmissão de energia par a 

transferência sem fio de energia pode ser adaptado para gerar um campo 

magnético. Também, o dispositivo de transmissão de energia par a transferência 

sem fio de energia pode ser adaptado para gerar um campo elétrico. A energia 

sem fio pode ser transmitida pelo dispositivo de transmissão de energia através 

de ao menos um sinal sem fio. Tal sinal pode compreender um sinal de onda 

eletromagnética, incluindo ao menos um dentre sinais de luz infravermelha, 

sinais de luz visível, sinais de luz ultravioleta, sinais de laser, sinais de 

microondas, sinais de ondas de rádio, radiação de raios-X e sinais de radiação-γ. 

Também, o sinal de energia sem fio pode compreender um sinal de som ou de 

ultra-som. Além disso, o sinal de energia sem fio pode compreender um sinal 

digital ou analógico ou uma combinação destes.

[040] Ao invés da transferência de energia sem fio a partir de fora do

corpo do paciente para dentro do corpo do paciente, o sistema de válvulas pode 

compreender elementos de acoplamento galvânico adaptados para conectar os 

meios de armazenamento de energia, quando implantado dentro do corpo do 

paciente, ou o motor, a uma fonte de energia primária extra-corporal para
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transmitir ao meio de armazenamento de energia ou ao motor, por contato. A

fonte de energia primária extra-corporal pode formar uma parte do sistema de

válvulas global.

[041] O sistema de válvulas de acordo com a presente divulgação pode

compreender ainda uma unidade de controle para controlar o motor da válvula de 

modo a colocar as passagens de fluxo sanguíneo dentro e fora de alinhamento em 

conformidade com um sinal de controle.

[042] A unidade de controle pode ser adaptada para implante dentro do

corpo do paciente fora do vaso sanguíneo ou dentro do vaso sanguíneo. Neste 

último caso, a unidade de controle preferivelmente forma uma parte integrante da 

válvula artificial. Alternativamente, a unidade de controle pode ser adaptada para 

controlar o motor a partir de fora do corpo do paciente, e pode, portanto, ser 

montada sobre a pele do paciente. Esta última alternativa permite a manipulação 

direta da unidade de controle por um médico ou pelo paciente através da 

manipulação apropriada da unidade de controle.

[043] Um dispositivo de transmissão de sinal de controle pode ser

fornecido para a transmissão sem fio do sinal de controle ao motor. De forma 

similar, uma interface de transmissão de dados para a transmissão sem fio de 

dados a partir de fora do corpo do paciente até a unidade de controle dentro do 

corpo do paciente pode ser fornecida. Novamente, o sinal de controle sem fio 

e/ou a transmissão de dados pode compreender um dos sinais de onda 

mencionados anteriormente, sendo digitais ou analógicos ou uma combinação 

destes. Mais preferivelmente, o sinal de controle é transmitido da mesma maneira 

de que a energia é transmitida ao motor. Por exemplo, o sinal de controle pode 

ser transmitido por modulação de um sinal de energia, o qual, assim, serve como 

um sinal de onda portadora para o sinal de controle digital ou analógico. Mais 

particularmente, o sinal de controle pode ser um sinal de freqüência, fase e/ou 

amplitude modulada.

[044] Embora seja de um modo geral concebível que a válvula abra e

feche de acordo com um ciclo de ritmo predeterminado, é preferível que o sinal 

de controle seja influenciado por sinais externos, tais como sinais que dependam 

da constituição momentânea do paciente. Mais particularmente, o sinal de
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controle pode estar relacionado a um sinal de pressão sanguínea. Por exemplo,

quando a pressão sanguínea no lado superior da válvula atingir um nível

predeterminado, um sinal de controle que faça com que a válvula abra pode ser

enviado ao motor.

[045] Uma modalidade preferida do sistema de válvulas de acordo com a

presente divulgação portanto compreende um sensor de pressão sanguínea que 

fornece o sinal de pressão sanguínea, quando o sistema está instalado em um 

paciente. O sensor de pressão sanguínea é preferivelmente arranjado em um lado 

superior da válvula e pode se localizar, por ex., em uma câmara cardíaca. Mais 

convenientemente, o sensor de pressão sanguínea pode ser fixado a uma 

superfície externa da válvula.

[046] O sinal de controle pode alternativa ou adicionalmente ser

associado ao sinal de um marca-passo. Portanto, o sistema de válvulas de acordo 

com a presente divulgação preferivelmente compreender também um marca- 

passo que, quando o sistema é instalado no paciente, fornece o sinal de marca- 

passo à unidade de controle ou pode até fornecer diretamente o sinal de marca- 

passo ao motor. Neste último caso, o marca-passo pode substituir ou incluir a 

unidade de controle ou o sistema de válvulas.

[047] A unidade de controle pode ser livremente programável de modo

que seja adaptável de forma flexível para fornecer sinais de controle para o motor 

de acordo com as demandas variáveis. Por razões de conveniência, é preferível 

que a unidade de controle seja programável a partir de fora do corpo do paciente. 

No caso de a unidade de controle ser adaptada para ser implantada dentro do 

corpo do paciente, a unidade de controle é preferivelmente programável por 

controle remoto sem fio. Uma unidade de programação adaptada para programar 

a unidade de controle pode completar o sistema de válvulas. Tal unidade de 

programação pode ser montada sobre a pele do paciente.

[048] Além disso, a unidade de controle pode ser adaptada para fornecer

informações de retorno. A partir de onde a válvula de controle estiver arranjada 

para implante no corpo do paciente, informações de retorno podem ser 

transferidas para o exterior da mesma maneira que a programação externa é 

realizada, isto é, preferivelmente sem fio. A informação de retorno pode não só
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se referir a dados fisiológicos da pessoa, tais como dados de pressão sanguínea,

mas podem também se referir a dados técnicos do sistema de válvulas.

[049] Além disso, o sistema de válvulas da presente divulgação pode

compreender um sistema de alarme. Um alarme pode automaticamente avisar a 

ação apropriada a ser tomada pelo sistema, em particular pela unidade de 

controle, ou pode simplesmente alertar o paciente sobre qualquer problema de 

funcionamento dentro do sistema. Por exemplo, o sistema de alarme pode 

compreender um sensor de pressão sanguínea que pode ser o mesmo mencionado 

acima. Se, por exemplo, a válvula compreender um mecanismo de deslocamento 

acionado por pressão sanguínea, um alerta enviado pelo sensor de pressão 

sanguínea pode indicar o mau funcionamento da válvula e instruir a unidade de 

controle para ativar um motor fornecido como um recurso de segurança. O sensor 

de pressão sanguínea é preferivelmente arranjado em um lado superior da 

válvula.

[050] Como usado aqui, exceto onde o contexto requeira o contrário, o

termo “compreende” e variações do termo, tais como “compreendendo”, 

“compreendem” e “compreendido”, não estão pretendidos a excluir aditivos 

adicionais, componentes, inteiros ou etapas.

[051] Aspectos adicionais da presente invenção e modalidades adicionais

dos aspectos descritos nos parágrafos precedentes se tornarão aparentes a partir 

da seguinte descrição, dados por meio de exemplo e com referência aos desenhos 

que acompanham.

Breve Descrição dos Desenhos

[052] A Figura 1 mostra uma seção transversal de uma modalidade da

válvula cardíaca artificial da presente divulgação com um membro de válvula 

rotativo.

[053] As Figuras 2 a 4 mostram vistas superiores de três modelos

diferentes da válvula artificial da Figura 1 com passagens de fluxo arranjadas de 

formas diferentes.

[054] A Figura 5 mostra uma vista de seção transversal de uma outra

modalidade da válvula artificial com dois membros de válvula rotativos.
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[055] As Figuras 6 e 7 mostram vistas superiores de diferentes modelos

da válvula artificial mostrada na Figura 5 com passagens de fluxo arranjadas de

formas diferentes.

[056] A Figura 8 mostra uma válvula artificial com o lado superior e o

lado inferior sendo projetados para fornecer um fluxo sanguíneo laminar.

[057] A Figura 9 mostra uma válvula artificial com duas superfícies de

contato de vedação possuindo formatos côncavo e convexo, respectivamente. 

[058] A Figura 10 mostra uma válvula artificial na qual os membros de

válvula são presos por meios resistentes.

[059] A Figura 11 mostra um membro de válvula com um mecanismo de

deslocamento mecânico incluindo um diafragma e uma mola de retorno.

[060] A Figura 12 mostra uma válvula artificial com um mecanismo de

deslocamento mecânico que compreende um diafragma em ambos os lados 

superior e inferior da válvula.

[061] A Figura 13 mostra uma válvula artificial que inclui um motor e

uma mola de retorno projetada para levar a válvula a um estado aberto quando o 

motor não estiver energizado.

[062] A Figura 14 mostra uma válvula artificial na qual o motor é

acionado eletromagneticamente a partir de fora do vaso sanguíneo.

[063] A Figura 15 mostra uma válvula artificial na qual a energia para o

motor é obtida do fluxo sanguíneo por meio de um impulsionador e que 

compreende meios de armazenamento de energia para armazenar 

temporariamente ao menos parte de tal energia.

[064] A Figura 16 mostra vários aspectos de uma válvula artificial de

acordo com a presente divulgação, incluindo um sensor de pressão no lado 

superior da válvula, uma conexão galvânica do motor até uma fonte de energia 

externa e um dispositivo de controle incorporado na válvula para controlar o 

motor.

[065] As Figuras 17 a 19 mostram exemplos de diferentes modalidades

de um sistema de válvulas compreendendo a válvula artificial de acordo com a 

presente divulgação.

Descrição Detalhada dos Desenhos
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[066] A Figura 1 mostra uma válvula artificial 100 compreendendo um

primeiro membro de válvula 10 e um segundo membro de válvula 20, composto 

de duas metades 20a, 20b. Nesta modalidade, o segundo membro de válvula 20 

forma um alojamento para o primeiro membro de válvula 10. O primeiro 

membro de válvula 10 tem a forma de um disco e arranjado dentro do segundo 

membro de válvula 20 para rotação em torno de um eixo 101, enquanto que o 

segundo membro de válvula 20 é estacionário. O primeiro membro de válvula 10 

possui uma passagem de fluxo sanguíneo 13 que se estende de uma primeira 

superfície 11 até uma segunda superfície 12, e o segundo membro de válvula 20 

possui uma passagem de fluxo sanguíneo 23a, 23b que se estende de uma 

primeira superfície interna 21 até uma segunda superfície externa 22. Com a 

rotação do primeiro membro de válvula 10 em torno do eixo 101, a passagem de 

fluxo sanguíneo 13 do primeiro membro de válvula 10 pode ser colocada em 

completo alinhamento com a passagem de fluxo sanguíneo 23a, 23b do segundo 

membro de válvula 20, desse modo estabelecendo comunicação de fluxo através 

da válvula 100 a partir de um lado superior 105 até um lado inferior 106 desta. 

[067] A Figura 1 mostra meramente o princípio da válvula artificial da

presente divulgação. As dimensões absolutas e relativas por conseguinte não 

estão em escala adequada e o formato dos membros da válvula podem ser 

escolhidos de forma diferente. Além disso, os meios para a monitoração da 

válvula no vaso sanguíneo não são mostrados.

[068] Preferivelmente, os membros de válvula 10, 20 são feitos de

cerâmica porque tal material oferece excelentes propriedades de vedação entre as 

superfícies de vedação 11, 21 e 12, 21 do primeiro e do segundo membros de 

válvula 10, 20, respectivamente, e porque tal material é suficientemente inerte. 

[069] As duas metades 20a, 20b do segundo membro de válvula 20

podem ser unidas por soldagem, fusão ou fixação. No entanto, melhores 

propriedades de vedação entre as superfícies de vedação 11, 21 e 12, 21 serão 

obtidas quando as duas metades 20a, 20b do segundo membro de válvula 20 

forem pressionadas com pressão mínima de encontro ao primeiro membro de 

válvula 10, como será mais especificamente descrito abaixo com referência à 

Figura 10.
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[070] Centralmente arranjado dentro da válvula artificial 100 está um

mecanismo de deslocamento na forma de um motor M para o deslocamento do 

primeiro membro de válvula 10 em relação ao segundo membro de válvula 20 

para mexer o primeiro membro de válvula 10 para trás e para frente ou na mesma 

direção. O mecanismo de deslocamento está contido em uma cavidade 102 que é 

formada e vedada contra a entrada de sangue pelos membros de válvula 10, 20. 

[071] As Figuras 2 a 4 mostram cada uma vista superior da válvula

artificial 100 da Figura 1, mas com diferentes modelos de passagem de fluxo 

sanguíneo. Na Figura 2, as passagens de fluxo sanguíneo 13, 23 se estendem 

cada uma delas por 180° em uma direção angular, mais particularmente pouco 

menos do que 180° de modo a impedir qualquer comunicação de fluxo entre as 

passagens de fluxo sanguíneo 13, 23 quando a válvula 100 estiver em sua 

posição fechada. Claramente, o primeiro membro de válvula arranjado 

rotativamente 10 deve ser girado em 180° para abrir e fechar a válvula. Além 

disso, o fluxo sanguíneo estará concentrado em um lado da válvula 100.

[072] A Figura 3 mostra um modelo de passagem defluxo relativamente

melhorado onde as passagens de fluxo sanguíneo 13, 23 foram cada uma delas 

separadas para formarem duas seções, cada uma destas com uma extensão 

angular de pouco menos do que 90°. Por este arranjo, a rotação do primeiro 

membro de válvula 10 por apenas 90° já irá colocar as passagens de fluxo 

sanguíneo 13, 23 do primeiro e do segundo membros de válvula em completo 

alinhamento. Além disso, o fluxo sanguíneo através da válvula 100 é desviado 

em dois lados opostos da válvula. A Figura 4 mostra uma modalidade ainda mais 

melhorada com as passagens de fluxo 13, 23 sendo subdivididas em quatro 

seções igualmente espaçadas entre si, cada uma delas com uma extensão angular 

de pouco menos do que 45°. A rotação do primeiro membro de válvula 10 por 

45° será suficiente para colocar as passagens de fluxo 13, 23 dentro e fora de 

alinhamento. O modelo nas Figuras 3 e 4 é simétrico e a área entre as passagens 

de fluxo sanguíneo de um membro de válvula pode ser descrita como formadora 

de pontes, onde as pontes de cada membro de válvula possuem uma linha central 

103 arranjada em volta do eixo comum 101 com uma distância angular uniforme
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e possuindo uma extensão angular igual ou preferivelmente pouco maior do que

a extensão angular de cada uma das seções das passagens de fluxo sanguíneo.

[073] Nas modalidades mostradas nas Figuras 2 a 4, as passagens 13 e 23

possuem uma extensão angular total—interrompida ou não interrompida—em 

tomo do eixo comum 101 de exatamente ou preferivelmente pouco menos de 

180°. Se, contudo, mais de um membro de válvula arranjado de forma deslocável 

for fornecido, a extensão angular de suas respectivas passagens de fluxo 

sanguíneo pode ser estendida, desta forma aumentando a capacidade de fluxo 

total através da válvula. Isto pode ser expresso por uma equação onde a extensão 

angular das passagens de fluxo sanguíneo pode ser calculada como:

[074] 360 x n(n + 1),

[075] na qual ‘n’ é o número de membros de válvula arranjados de forma

deslocável.

[076] A Figura 5 mostra uma modalidade com dois membros de válvula

arranjados de forma deslocável 10, 30 dispostos dentro de um alojamento 

formado pelo segundo membro de válvula 20 estacionário. Novamente, os 

membros de válvula 10, 30 são rotativos em tomo de um eixo comum 101 e 

formam uma cavidade central 102 para acomodar o mecanismo de deslocamento 

ou o motor M.

[077] A Figura 6 mostra uma vista superior da válvula artificial da Figura

5 com a passagem de fluxo sanguíneo 23 do segundo membro de válvula 20 

estendendo-se ao longo de aproximadamente 240°. Na modalidade específica 

mostrada na Figura 5, contudo, a passagem de fluxo sanguíneo 23 é subdividida 

por uma ponte 24 que se estende radialmente de modo a dividir a passagem de 

fluxo sanguíneo 23 em duas seções de tamanhos iguais. As passagens de fluxo 

sanguíneo 13,33 dos dois membros de válvula rotativos 10, 30 são também cada 

uma delas subdivididas por pontes correspondentes de modo a formar duas 

seções de tamanhos iguais. Isto é necessário porque as passagens de fluxo 

sanguíneo 23, 13, 33 se sobrepõem parcialmente quando a válvula está em sua 

posição fechada e, em conseqüência, ocorrería fluxo contrário em uma direção 

transversal entre três membros de válvula adjacentes se tal ponte não estivesse 

presente. Seria na verdade suficiente fornecer tal ponte somente em um dentre o
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primeiro e o terceiro membros de válvula 10, 30 de modo a prevenir qualquer

conexão de fluxo da passagem de fluxo sanguíneo 23 para a passagem de fluxo

sanguíneo do próximo membro de válvula adjacente.

[078] Claramente, quando mais de dois membros de válvula arranjados

rotativamente estiverem presentes na válvula artificial, o número de pontes que 

se estendem radialmente 24 deverá ser aumentado correspondentemente. Como 

regra geral, o número de pontes 24 será igual a ‘n - 1’, sendo ‘n’ o número de 

membros de válvula arranjados de forma deslocável.

[079] No entanto, o número de pontes pode ser até mesmo maior. Isto é

particularmente vantajoso quando as passagens de fluxo sanguíneo são 

subdivididas de modo a que sejam mais simetricamente distribuídas ao longo da 

seção transversal da válvula artificial 100, como foi discutido em relação às 

Figuras 2 e 3. Isto é mostrado na Figura 7 em conjunto com a válvula artificial 

100 mostrada na Figura 5, mas visto de cima semelhantemente à Figura 6. Neste 

caso, a passagem de fluxo sanguíneo 23 é dividida para formar duas seções de 

aproximadamente 120° igualmente espaçadas entre si por pontes relativamente 

largas, e tais seções são também subdivididas por pontes 24 de modo a formar 

subseções de tamanhos iguais. Novamente, as pontes 24 são necessárias para 

impedir qualquer fluxo contrário que poderia ocorrer entre membros de válvula 

adjacentes.

[080] A Figura 8 mostra uma modalidade de uma válvula artificial com

tanto a superfície exterior 105 no lado superior da válvula 100 como a superfície 

a superfície exterior 106 no lado inferior desta sendo projetadas para fornecer um 

fluxo sanguíneo laminar por toda a área de superfície sob condições in vivo.

[081] Embora nas modalidades descritas acima os membros de válvula

deslocáveis 10 e 30, respectivamente, sejam mostrados como sendo na forma de 

discos, isto não é um requisito. A Figura 9 mostra uma modalidade na qual as 

superfícies de vedação 11, 21 do primeiro e do segundo membros de válvula 10, 

20a têm uma forma côncava e convexa, respectivamente. As superfícies de 

vedação entre o primeiro e o terceiro membros de válvula 10, 30 e/ou entre o 

terceiro e o segundo membros de válvula 30, 20b podem também possuir uma 

forma côncava/convexa seja em uma mesma direção ou em direções opostas.
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[082] A Figura 10 mostra uma modalidade que compreende elementos de

pré-tensionamento 40, 41, 42 através dos quais os membros de válvula 10, 20 são 

puxados para perto um do outro. Nesta modalidade particular, as duas metades 

20a, 20b do segundo membro de válvula 20 que formam o alojamento para 

acomodar ali o primeiro membro de válvula 10 são separadas uma da outra por 

um primeiro anel de vedação resistente 40 feito de um polímero biocompatível, 

tal como politetrafluoroetileno. Um prendedor 41 para prender juntos as duas 

metades 20a, 20b é fornecido e pode possuir a forma de um parafuso, rosca ou 

similares estendendo-se através das duas metades 20a, 20b, como mostrado na 

Figura 10, ou estendendo-se através de somente uma das duas metades e fixado à 

outra metade. Um segundo anel de vedação resistente 42 é fornecido não apenas 

para vedar o interior da válvula artificial 100 contra a entrada de sangue mas 

também para prover um meio de pré-tensionamento constante em cooperação 

com o primeiro anel de vedação 40, cujo pré-tensionamento deve ser pequeno 

porém suficiente para manter o contato entre as superfícies de vedação dos 

membros de válvula.

[083] A Figura 11 mostra um mecanismo de deslocamento mecânico

acionado por pressão sanguínea acionado por forças exercidas pela pressão 

sanguínea. O fluxo de sangue é indicado pelas duas setas. Um diafragma 50 é 

posicionado no lado superior da válvula 100. O diafragma 50 pode ser feito de 

um polímero biocompatível, preferivelmente com um revestimento de metal, ou 

feito somente de metal, tal como titânio ou aço inoxidável. O diafragma 50 é 

impulsionado em uma direção ascendente por meio de uma mola de retorno 51 

através de um pistão intermediário 52. Com as mudanças de pressão sanguínea 

atuando sobre o diafragma 50, o pistão 52 irá se movimentar para cima e para 

baixo. Um pino 53 que se estende radialmente a partir do pistão 52 é guiado em 

uma ranhura helicoidal 54 do membro de válvula 10 arranjado de forma 

deslocável de modo que o pistão 52 vire para um lado e para o outro com cada 

movimento ascendente e descendente do pistão 52. Uma placa inferior 55 do 

pistão 52 é conectada ao membro de válvula 10 arranjado de forma deslocável de 

tal maneira que o membro de válvula 10 vire junto com a rotação do pistão 52, 

desse modo alinhando e desalinhando a passagem de fluxo sanguíneo 13 do
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primeiro membro de válvula 10 com as passagens de fluxo sanguíneo 23 a, 23b 

das metades 20a, 20b do segundo membro de válvula 20. Assim, a pressão 

sanguínea é transformada em movimento rotacional do primeiro membro de 

válvula 10. Uma mola de retorno 51 impulsiona o pistão 52 contra a força 

exercida pela pressão sanguínea, desse modo causando o desalinhamento das 

passagens de fluxo sanguíneo 10, 23 a, 23b e, assim, o fechamento da válvula 100 

quando a pressão sanguínea no lado superior das válvulas diminui até abaixo de 

um valor predeterminado.

[084] A Figura 12 mostra uma válvula artificial 100 com um mecanismo

de deslocamento mecânico acionado pro pressão sanguínea ligeiramente 

diferente. Ao invés da mola de retorno 51, um segundo diafragma 56 é fornecido 

no lado inferior da válvula de modo a ser acionado pela pressão sanguínea 

inferior. Desta forma, quando a válvula artificial é, por ex., utilizada como uma 

válvula cardíaca e a pressão sanguínea na câmara cardíaca excede a pressão 

sanguínea no vaso sanguínea abaixo da válvula, a válvula se abrirá. De outro 

lado, quando o coração relaxa e a câmara cardíaca se enche de sangue 

novamente, a pressão sanguínea no lado inferior da válvula irá exceder a pressão 

sanguínea na câmara cardíaca, desse modo causando o movimento de retorno do 

primeiro membro de válvula 10 à posição fechada na Figura 12.

[085] Ao invés de ou em adição a um mecanismo de deslocamento

puramente mecânico, um motor M pode ser fornecido, como mostrado 

principalmente na Figura 1. Como mostrado na Figura 13, uma mola de retorno 

60 pode ser arranjada para o movimento relativo dos membros de válvula 10, 20 

de modo a colocar as passagens de fluxo 13, 23 a, 23b em alinhamento ao menos 

parcial. Assim, quando o motor M bloqueia a mola de retorno 60 irá superar o 

motor.

[086] Existem vários conceitos sobre como um motor pode ser projetado,

arranjado e acionado em conjunto com a válvula artificial da presente invenção. 

A Figura 14 mostra uma modalidade preferida na qual o motor M dentro da 

válvula artificial 100 é acionado sem fio por um campo eletromagnético. O 

estator 70 para criar o campo eletromagnético é posicionado fora do vaso 

sanguíneo 200 na forma de uma argola anular que circunda o vaso sanguíneo.
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[087] A transferência sem fio de energia para o motor fora do vaso

sanguíneo é preferível. Embora na modalidade mostrada na Figura 14 a energia 

sem fio seja consumida diretamente pelo motor M, é também possível incluir na 

válvula um acumulador, tal como uma bateria recarregável e/ou um capacitor, 

que permita a transformação e o acúmulo da energia transferida sem fio de modo 

a fornecer energia elétrica quando preciso.

[088] A Figura 15 mostra uma modalidade em que a energia para o motor

M é tirada do fluxo sanguíneo por meio de um impulsionador 80. A quantidade 

de energia que não é consumida diretamente pelo motor pode ser armazenada em 

um meio de armazenamento de energia E, tal como uma bateria recarregável e/ou 

um capacitor e/ou qualquer outro tipo de acumulador de modo a que esteja 

disponível quando precisa. Desta forma, uma fonte de energia fora do vaso 

sanguíneo pode ser dispensada.

[089] A Figura 16 mostra uma modalidade em que o motor M é suprido

com energia através de fios elétricos 90. Tais fios conectam o motor M a uma 

fonte de energia primária e/ou aos meios de armazenamento de energia fora do 

vaso sanguíneo e até mesmo fora do corpo do paciente. Embora não isso seja 

mostrado na Figura 16, os meios de armazenamento de energia podem ser 

também fornecidos dentro da válvula artificial 100.

[090] Além disso, na modalidade mostrada na Figura 16, é fornecida uma

unidade de controle C. Embora a unidade de controle C possa alternativamente 

ser fornecida separadamente da válvula artificial 100 fora do vaso sanguíneo seja 

no corpo do paciente ou até mesmo fora do corpo do paciente, é preferível ter a 

unidade de controle C próxima ao motor M. Na Figura 16, a unidade de controle 

C é suprida com energia através dos fios 90. Os fios 90 podem também servir 

para transferir dados à unidade de controle C, por ex., durante operações de 

programação, para transferir dados de retorno em uma direção oposta. Embora 

isso não seja mostrado, a transferência de dados e/ou de energia para e a partir da 

unidade de controle C pode alternativamente ser realizada sem fio.

[091] A unidade de controle C controla a atuação do motor M. Na Figura

16, um sensor de pressão P é arranjado na superfície exterior 105 no lado 

superior da válvula 100. Sinais de pressão são continuamente ou
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intermitentemente enviados à unidade de controle C de modo que a unidade de

controle C faça com que o motor M movimente o membro de válvula deslocável

10 quando a pressão no lado superior da válvula 100 exceder um limite superior

ou inferior.

[092] Alternativamente ou adicionalmente, o sinal de controle da unidade

de controle C pode estar relacionado ao sinal de um marca-passo. Neste caso, o 

sensor de pressão P pode realizar a função de um sistema de alarme que indique 

o mau funcionamento da válvula quando a pressão sobre o lado superior da 

válvula exceder uma barreira predeterminada. Em tal caso de mau 

funcionamento, o sinal de controle da unidade de controle irá depender do sinal 

do sensor de pressão ao invés do sinal de marca-passo. Deve-se notar que o sinal 

de marca-passo pode alternativamente servir diretamente como o sinal de 

controle, em cujo caso o marca-passo basicamente substitui a unidade de controle 

C.

[093] As Figuras 17 a 19 mostram três dentre um grande número de

arranjos possíveis de um sistema de válvulas que inclui uma válvula artificial 100 

implantada em um vaso sanguíneo 200. O tamanho deste relatório seria 

indevidamente extenso se todas as formas de composição e combinação dos 

componentes individuais do sistema de válvulas fossem descritos aqui em 

detalhes. Deve portanto ser entendido que os componentes até agora descritos e a 

espécie de transferência de energia e de dados para, de ou entre esses 

componentes—seja sem fio ou não—podem ser combinados e arranjados de 

qualquer maneira desde que esta não seja tecnicamente contraditória.

[094] Na Figura 17, os meios de armazenamento de energia E são

arranjados dentro do corpo do paciente fora do vaso sanguíneo 200. Eles são 

acoplados galvanicamente à válvula artificial 100 e receber energia por 

transferência de energia sem fio através da pele do paciente 300. Uma interface 

de transmissão 95 localizada sob a pele do paciente coopera com uma interface 

de transmissão 96 correspondente por fora da pele do paciente. Tais interfaces 

95, 96 podem compreender bobinas de antena. As bobinas de antena são não 

somente adequadas para a transferência de energia mas podem simultaneamente
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ser utilizadas para transferência de dados, tal como pela modulação apropriada do

sinal de energia ou separadamente deste.

[095] Em uma modalidade muito básica da invenção, os meios de

armazenamento de energia E mostrados na Figura 17 podem ser dispensados e os 

membros de válvula da válvula são acionados a cada momento em que energia 

seja transferida através das interfaces de transmissão 95, 96.

[096] Na Figura 18, a unidade de controle C é implantada no corpo do

paciente fora dos vasos sanguíneos e controla os meios de armazenamento de 

energia E de modo a ativar a transferência de energia dos meios de 

armazenamento de energia para o motor em momentos apropriados. A unidade 

de controle C recebe dados e/ou é programável através das interfaces de 

transmissão 95, 96. Alternativamente, embora não mostrado na Figura 18, um ou 

ambos dentre os meios de armazenamento de energia E e a unidade de controle C 

pode formar uma parte integrante da válvula artificial 100 ou pode se localizar 

fora do corpo do paciente, por ex., sobre a pele.

[097] A Figura 19 mostra uma modalidade do sistema de válvulas

semelhante à mostrada na Figura 18, com a exceção de que uma interface de 

transmissão alternativa é utilizada. Neste caso, a energia e/ou os dados são 

transmitidos por meio de um sinal de onda, com tal sinal de onda penetrando 

através da pele do paciente 300 até um receptor 97. O receptor 97 é adaptado 

para transformar a energia da radiação em energia elétrica e para demodular 

qualquer informação dos dados que seja transmitida junto com a radiação.

[098] O implante da válvula artificial 100 em um ser humano ou em um

animal envolve as etapas de corte da pele do paciente, dissecação de liberação do 

vaso sanguíneo ou do coração 200, abertura do vaso sanguíneo ou do coração, 

fixação cirúrgica da válvula artificial no lugar de modo que ela forme uma 

conexão de fluxo entre uma parte superior e uma parte inferior do vaso sanguíneo 

ou do coração, e a suturação da pele.

[099] A válvula pode ser fixa no lugar por meio de suturação, tal como

passando-se uma linha de sutura através da válvula artificial e também através de 

uma parede do vaso sanguíneo, por ex., através de furos de fixação em uma 

parede da válvula artificial ou através de um adaptador fixado à válvula artificial
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e composto de um polímero biocompatível, tal como politetrafluoroetileno ou

poliuretano.

[0100] Tipicamente, a válvula natural defeituosa será removida e, portanto,

será necessário dissecar em torno da válvula defeituosa do vaso sanguíneo seja

antes ou depois da colocação da válvula artificial no lugar.

[0101] Como as válvulas de principal interesse são válvulas cardíacas, em

particular a válvula aórtica e por vezes a válvula pulmonar, o tórax do paciente 

terá que ser aberto para dar acesso ao coração. Subseqüentemente, um vaso 

sanguíneo junto do coração do paciente, tal como a artéria aorta ou a pulmonar, 

será aberto para dar acesso à válvula aórtica ou à válvula pulmonar do paciente, 

respectivamente, ou então um átrio do coração do paciente será aberto para dar 

acesso à válvula atrioventricular direito ou à esquerda (válvula tricúspide / 

válvula bicúspide). Além disso, será na maior parte dos casos necessário conectar 

o paciente a uma máquina de coração-pulmão.

[0102] Adicionalmente à válvula cardíaca, um ou mais componentes

adicionais, como descritos acima, podem ter que ser implantados no vaso 

sanguíneo do paciente e/ou dentro do corpo do paciente fora do vaso sanguíneo 

para completar o sistema de válvulas total. Exemplos destes são:

[0103] - a fonte de energia para fornecer energia ao motor 100 da

válvula artificial a partir de fora do vaso sanguíneo,

[0104] - os meios de armazenamento de energia para fornecer energia

ao motor, compreendendo ao menos um dentre uma bateria, um capacitor e uma 

bateria recarregável,

[0105] - os elementos de acoplamento galvânicos entre a fonte de

energia ou entre os meios de armazenamento de energia e o motor para transmitir 

energia ao motor por contato,

[0106] - os elementos de acoplamento adaptados para o motor ou os

meios de armazenamento de energia ou ambos a uma fonte de energia primária 

extra-corporal para transmitir energia ao motor ou aos meios de armazenamento 

de energia ou a ambos por contato,
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[0107] - a unidade de controle C para controlar o motor de modo a

colocar as passagens de fluxo sanguíneo da válvula artificial dentro ou fora de

alinhamento em conformidade com um sinal de controle,

[0108] - a interface de transmissão de dados 95, 96; 97, 98 para

transmitir dados sem fio a partir de fora do corpo do paciente à unidade de 

controle,

[0109] - uma interface de programação sem fio para programar a

unidade de controle interna a partir de fora do corpo do paciente,

[0110] - o marca-passo, e

[0111] - o sensor de pressão sanguínea P.

[0112] Como descrito anteriormente, o sistema de válvulas artificiais,

quando instalado no corpo do paciente, pode ser influenciado a partir de fora do 

corpo do paciente. Tal influência pode estar relacionada ao sinal de controle para 

controlar o motor da válvula e pode incluir:

[0113] - a etapa de fornecimento do sinal de controle a partir de fora

do corpo do paciente,

[0114] - a etapa de transferência de dados entre a unidade de

programação extra-corporal e a unidade de controle da válvula artificial que 

fornece o sinal de controle ao motor, ou

[0115] - a etapa de influência do sinal de controle por meio do sinal

de marca-passo ou de fornecimento direto do sinal de marca-passo como o sinal 

de controle.

[0116] Um método que inclua a etapa de dissecação de liberação do vaso

sanguíneo do paciente pode compreender a etapa de abertura do tórax ou do 

abdômen do paciente.

[0117] Um método de tratamento de um mau funcionamento de válvula

em um vaso sanguíneo ou no coração de um paciente pode compreender as 

etapas de inserção de um tubo em forma de agulha dentro do tórax do corpo do 

paciente; o enchimento do tórax com gás e desse modo a expansão da cavidade 

torácica; a colocação de ao menos dois trocares laparoscópicos no corpo do 

paciente; a inserção de uma câmera dentro do tórax; a inserção de uma 

ferramenta de dissecação através dos trocares; e a dissecação de uma região do
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vaso sanguíneo ou do coração; a abertura do vaso sanguíneo ou do coração perto

de uma válvula defeituosa; o posicionamento da válvula artificial de acordo com

a invenção para preencher a função da válvula defeituosa.

[0118] Um método de tratamento de um mau funcionamento de válvula

em um vaso sanguíneo de um paciente pode compreender também as etapas de 

inserção de um tubo em forma de agulha dentro do abdômen do corpo do 

paciente; de preenchimento do abdômen com gás e desse modo a expansão da 

cavidade abdominal; de colocação de ao menos dois trocares laparoscópicos no 

corpo do paciente; de inserção da câmera dentro do abdômen; de inserção de uma 

ferramenta de dissecação através dos trocares e assim dissecando-se uma região 

do vaso sanguíneo; de abertura do vaso sanguíneo; e de colocação da válvula 

artificial de acordo com a invenção no vaso sanguíneo.

[0119] Todos os métodos, assim como os recursos do dispositivo, podem,

quando apropriado, ser combinados em qualquer combinação.
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REIVINDICAÇÕES

1. Válvula artificial (100) para implante no vaso sanguíneo 

(200) de um paciente, compreendendo:

- um primeiro (10) e um segundo (20) membros de válvula, 

cada um possuindo uma primeira superfície lisa (11, 21) uma voltada para a outra 

de modo a formar um contato de vedação entre o primeiro e o segundo membros 

de válvula, e possuindo também ao menos uma passagem de fluxo sanguíneo 

(13, 23a) estendendo-se da primeira superfície até uma segunda superfície (12, 

22) localizada em um lado oposto do respectivo membro de válvula, 

caracterizada por ao menos um (10) dos membros de válvula estar arranjado de 

modo que possa ser deslocado em relação ao outro (20) membro de válvula de 

uma maneira deslizante de modo que a passagem (23 a) do segundo membro de 

válvula (20) possa ser colocada em alinhamento ao menos parcial com a 

passagem (13) do primeiro membro de válvula (10) enquanto é mantido o 

contato de vedação entre o primeiro e o segundo membros de válvula; e

- um mecanismo de deslocamento (M; 50-56) para o 

deslocamento relativo dos membros de válvula (10, 20);

em que o arranjo deslocável dos membros da válvula relativos um ao outro é tal 

que os membros da válvula são continuamente deslizáveis em uma direção.

2. Válvula artificial de acordo com a reivindicação 1, 

compreendendo ainda um terceiro membro de válvula (30) possuindo uma 

primeira superfície lisa arranjada para formar um segundo contato de vedação 

com a segunda superfície (12) do primeiro membro de válvula (10), e possuindo 

também ao menos uma passagem de fluxo sanguíneo (33) estendendo-se da 

primeira superfície até uma segunda superfície localizada em um lado oposto do 

terceiro membro de válvula, caracterizada pelo terceiro membro de válvula (30) 

estar arranjado de modo a que possa ser deslocado em relação ao primeiro 

membro de válvula (10) de uma maneira deslizante de modo que a passagem (33) 

do terceiro membro de válvula (30) possa ser colocada em alinhamento ao menos 

parcial com as passagens (13, 23) do primeiro e do segundo membros de válvula 

(10, 20) enquanto é mantido o contato de vedação entre o primeiro e o terceiro 

membros de válvula (10, 30).
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3. Válvula artificial de acordo com qualquer uma das 

reivindicações 1 ou 2, caracterizada pelos membros de válvula serem 

deslizáveis rotativamente de modo a permitir que o alinhamento ao menos parcial 

de suas passagens de fluxo sanguíneo (13, 23, 33), em que as passagens dos 

membros de válvula possuem uma extensão angular interrompida ou não 

interrompida menor do que
360 x n / (n + 1),

sendo n o número de membros de válvula arranjados de forma 

deslocável (10, 30).

4. Válvula artificial de acordo com a reivindicação 3, 

caracterizada pelas passagens de ao menos um dos membros de válvula serem 

divididas em seções de extensão angular por meio de pontes de extensão radial 

(24), em que o número de pontes (24) é igual a n-1, ou maior do que n-1, sendo n 

o número dos membros de válvula arranjados de forma deslocável.

5. Válvula artificial de acordo com a reivindicação 4, 

caracterizada pelas pontes de cada membro de válvula possuir uma linha 

central, em que as linhas centrais sejam arranjadas em volta do eixo comum em 

uma distância angular uniforme e cada uma das pontes possui uma extensão 

angular igual ou maior do que a extensão angular de cada uma das seções das 

passagens estendidas angularmente.

6. Válvula artificial de acordo com qualquer uma das 

reivindicações 1 a 5, caracterizada por ao menos duas das superfícies (11, 21) 

que juntas formam um contato de vedação serem tanto paralelas e geralmente 

plano, ou possuírem uma forma côncava e convexa, respectivamente, e em que 

os membros de válvula (10, 20) são feitos de um material suficientemente inerte 

para manter ao longo do tempo uma fricção baixa entre as superfícies (11, 21) 

que formam o contato de vedação, em que o material compreende um material de 

cerâmica.

7. Válvula artificial de acordo com qualquer uma das 

reivindicações 1 a 6, caracterizada pelo contato de vedação formado por duas 

das superfícies (11, 21) resistir sem vazamentos a uma pressão sanguínea interna 

positiva de ao menos 80 mmHg (1,05 N/cm2), em que cada uma das duas
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superfícies (11, 21) que juntas formam o referido contato de vedação possuir uma 

textura máxima suficiente para evitar vazamentos substanciais através do referido 

contato de vedação, e/ou possuindo um desnível máximo ao longo de toda a área 

de contato suficiente para evitar vazamentos substanciais através do referido 

contato de vedação, e/ou em que o comprimento de contato mínimo entre uma 

das passagens correspondentes e uma borda externa de uma das duas superfícies 

ser grande o suficiente para evitar vazamentos através do referido contato de 

vedação.

8. Válvula artificial de acordo com qualquer uma das 

reivindicações 1 a 7, caracterizada por compreender ao menos um elemento de 

pré-tensionamento (41, 42) através do qual os membros de válvula são trazidos 

para perto uns dos outros.

9. Válvula artificial de acordo com qualquer uma das 

reivindicações 1 a 8, caracterizada por uma superfície exposta (105, 106) da 

válvula artificial no lado superior e/ou no lado inferior da válvula cardíaca ser 

projetada para providenciar um fluxo sanguíneo laminar ao longo de toda a área 

da superfície sob condições in vivo.

10. Válvula artificial de acordo com qualquer uma das 

reivindicações 1 a 9, caracterizada pelo mecanismo de deslocamento (50-56) 

ser um mecanismo acionado por pressão sanguínea, que seja mecanicamente 

acionado por forças exercidas pela pressão sanguínea.

11. Válvula artificial de acordo com a reivindicação 10, 

caracterizada pelo mecanismo de deslocamento acionado por pressão sanguínea 

compreender um membro de transformação de pressão arranjado para 

transformar, quando a válvula estiver implantada no vaso sanguínea de um 

paciente, uma variação da pressão sanguínea em movimento relativo dos 

membros de válvulas arranjados de forma deslocável, em que o membro de 

transformação de pressão compreende uma placa de pressão ou um diafragma 

(50, 56) arranjado para que possa ser movimentado por mudanças na pressão 

sanguínea que atua sobre a válvula, e acoplada mecanicamente a pelo menos um 

(10) dos membros de válvula arranjados de forma deslocável, em que a placa de 

pressão ou o diafragma (50) está posicionado em um lado superior da válvula e
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acoplado a ao menos um (10) dos membros de válvula de modo que um aumento 

de pressão sanguínea atuando sobre a válvula no lado superior da válvula faz 

com que a placa de pressão ou o diafragma se movam em uma direção 

descendente e desse modo proporcionando o alinhamento ao menos parcial das 

passagens dos membros de válvula (10, 20), e/ou em que o membro de 

transformação de pressão compreende uma placa de pressão, em que a placa de 

pressão ou o diafragma (50) no lado superior da válvula ser rigidamente 

conectado à placa de pressão ou ao diafragma (50) no lado inferior da válvula; e 

em que os meios resistentes (51) são fornecidos para impulsionar a placa de 

pressão ou o diafragma (50) posicionado no lado superior em uma direção 

ascendente.

12. Válvula artificial de acordo com qualquer uma das 

reivindicações 1 a 11, caracterizada pelo mecanismo de deslocamento 

compreender um motor (M) para colocar as passagens de fluxo sanguíneo (13, 

23) dos membros de válvula (10, 20) dentro e fora de alinhamento.

13. Válvula artificial de acordo com a reivindicação 12, 

caracterizada pelo motor (M) estar contido dentro de um alojamento de válvula 

formado e vedado contra a entrada de sangue pelos membros de válvula, em que 

o motor é arranjado para ser acionado por um campo eletromagnético, em que os 

meios (60) são fornecidos para impulsionar as passagens de fluxo sanguíneo em 

alinhamento ao menos parcial quando o motor não estiver energizado, em que os 

referidos meios (60) compreendem uma mola de retorno arranjada para o 

movimento relativo dos membros de válvula de modo a colocar as passagens de 

fluxo em alinhamento ao menos parcial.

14. Válvula artificial de acordo com qualquer uma das 

reivindicações 12 a 13, caracterizada pelo mecanismo de deslocamento ser 

fornecido com uma fonte de energia para o motor; a referida fonte de energia a 

ser implantada em um vaso sanguíneo com a válvula.

15. Válvula artificial de acordo com a reivindicação 14, 

caracterizada pela fonte de energia para o motor compreender um dispositivo 

de transformação de energia de fluxo sanguíneo (80) para transformar energia do 

fluxo sanguíneo em energia elétrica, quando a fonte de energia estiver implantada
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no vaso sanguíneo de um paciente, em que o dispositivo de transformação de

energia de fluxo sanguíneo (80) compreende um impulsionador e/ou em que o

mecanismo de deslocamento compreende ainda um dispositivo de

armazenamento de energia (E) para armazenar temporariamente a energia

elétrica transformada, incluindo um capacitor e/ou uma bateria recarregável.

16. Sistema de válvulas compreendendo a válvula artificial (100) 

de acordo com qualquer uma das reivindicações 12 a 15 e caracterizado por 

compreender ainda uma fonte de energia para fornecer energia ao motor a partir 

de fora do vaso sanguíneo, em que a fonte de energia é tanto adaptada para 

fornecer energia ao motor a partir de fora do corpo do paciente para uso pelo 

motor no momento em que a energia é transferida, ou compreende meios de 

armazenamento de energia (E) incluindo uma bateria, um capacitor, uma bateria 

recarregável e/ou qualquer outro tipo de acumulador adaptados para que sejam 

implantados dentro do corpo do paciente ou fora do vaso sanguíneo.

17. Sistema de válvulas de acordo com a reivindicação 16, 

caracterizado por compreender ainda um dispositivo de transmissão de energia 

para a transferência de energia sem fio a partir da fonte de energia fora do corpo 

do paciente para o motor, ou a partir dos meios de armazenamento de energia 

para o motor, ou a partir de fora do corpo do paciente para os meios de 

armazenamento de energia a serem implantados dentro do corpo do paciente, em 

que um dispositivo transformador (97) para transformar a energia transferida sem 

fio em energia elétrica é fornecido e adaptado para gerar um campo 

eletromagnético, um campo magnético ou um campo elétrico, em que o 

dispositivo de transmissão de energia para a transferência de energia sem fio 

transmite energia por ao menos um sinal sem fio compreendendo um sinal de 

onda eletromagnética, incluindo ao menos um dentre um sinal de luz 

infravermelha, um sinal de luz visível, um sinal de luz ultravioleta, um sinal de 

laser, um sinal de microondas, um sinal de radiação de raios-X, e um sinal de 

radiação gama, ou compreendendo um sinal de onda de som ou de ultra-som que 

compreende um sinal digital ou analógico ou uma combinação destes.

18. Sistema de válvulas de acordo com qualquer uma das 

reivindicações 16 ou 17, caracterizado por compreender ainda elementos de
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acoplamento galvânico (90) entre a fonte de energia ou entre os meios de 

armazenamento de energia e o motor para transmitir energia ao motor por 

contato, e/ou adaptados para conectar os meios de armazenamento de energia, 

quando implantados dentro do corpo do paciente, a uma fonte de energia 

primária extra-corporal para transmitir energia aos meios de armazenamento de 

energia por contato, e compreendendo ainda a fonte de energia primária extra

corporal.

19. Sistema de válvula compreendendo uma válvula artificial de 

acordo com qualquer uma das reivindicações 16 a 18, e caracterizado por 

compreender ainda uma unidade de controle (C) para controlar o motor (M) da 

válvula (100) de modo a colocar as passagens de fluxo sanguíneo dentro e fora de 

alinhamento em conformidade com um sinal de controle.

20. Sistema de válvulas de acordo com a reivindicação 19, 

caracterizado pela unidade de controle ser adaptada para controlar o motor a 

partir de fora do corpo do paciente, ou ser adaptada para ser implantada dentro do 

corpo do paciente fora do vaso sanguíneo, sendo adaptada para ser implantada 

dentro do vaso sanguíneo integrada na válvula artificial, em que o sistema 

compreende um dispositivo de transmissão de sinal de controle para a 

transmissão sem fio do sinal de controle e uma interface de transmissão de dados 

(95, 96; 97, 98) para a transmissão de dados sem fio a partir de fora do corpo do 

paciente para a unidade de controle dentro do paciente,

em que o sinal de controle e/ou a transmissão de dados sem fio compreende um 

sinal de onda eletromagnética, incluindo ao menos um dentre um sinal de luz 

infravermelha, um sinal de luz visível, um sinal de luz ultravioleta, um sinal de 

laser, um sinal de microondas, um sinal de radiação de raios-X, e um sinal de 

radiação gama, ou

em que o sinal de controle sem fio compreende um sinal de onda de som ou de 

ultra-som,

em que o sinal de controle sem fio compreende um sinal digital ou analógico ou 

uma combinação destes.
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21. Sistema de válvulas de acordo com qualquer uma das 

reivindicações 19 a 20, caracterizado pelo sinal de controle ser influenciado por 

sinais externos.

22. Sistema de válvulas de acordo com a reivindicação 21, 

caracterizado pelo sinal de controle relacionar-se a um sinal de pressão 

sanguínea, o sistema de válvulas compreendendo ainda um sensor de pressão 

sanguínea (P); o referido sensor de pressão sanguínea fornecendo o sinal de 

pressão sanguínea, quando o sistema está implantado no paciente,

em que o sensor de pressão sanguínea (P) é arranjado em um lado superior (105) 

da válvula para ser localizado em uma câmara cardíaca, 

em que o sensor de pressão sanguínea (P) é fixo à válvula (100).

23. Sistema de válvulas de acordo com qualquer uma das 

reivindicações 21 a 22, caracterizado pelo sinal de controle estar relacionado a 

um sinal de marca-passo,

sistema de válvulas compreendendo ainda um marca-passo; o referido marca- 

passo, quando o sistema está instalado no paciente, fornecendo o sinal de marca- 

passo ou fornecendo diretamente o sinal de controle de acordo com a 

reivindicação 19.

24. Sistema de válvulas de acordo com qualquer uma das 

reivindicações 19 a 23, caracterizado pela unidade de controle ser livremente 

programável de modo a que seja flexivelmente adaptável para fornecer sinais de 

controle para o motor de acordo com demandas variáveis,

em que a unidade de controle é adaptada para o implante dentro do corpo do 

paciente e por ser programável por controle remoto sem fio, 

o sistema de válvulas compreendendo uma unidade de programação adaptada 

para programar a unidade de controle.

25. Sistema de válvulas de acordo com qualquer uma das 

reivindicações 19 a 24, caracterizado pela unidade de controle ser adaptada para 

fornecer informação de retorno,

relacionando a dados fisiológicos da pessoa, tais como dados de pressão 

sanguínea, e/ou a dados técnicos do sistema de válvulas.
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26. Sistema de válvulas compreendendo uma válvula artificial 

para implante no vaso sanguíneo de um paciente de acordo com qualquer uma 

das reivindicações 1 a 15 ou o sistema de válvulas de qualquer uma das 

reivindicações 16 a 25, caracterizado por compreender ainda um sistema de 

alarme.

27. Sistema de válvulas de acordo com a reivindicação 26, 

caracterizado pelo sistema de alarme compreender um sensor de pressão 

sanguínea (P) arranjado em um lado superior (105) da válvula para que seja 

localizado em uma câmara cardíaca, quando o sistema estiver instalado no 

paciente, em que o sensor de pressão sanguínea (P) é fixado à válvula (100).
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