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(57) Abstract : The present utility model discloses an
arrangement applied to a supporting element for heart-valve
replacement or plasty, comprising an ovoid ring (9) for
placement in he mitral valve, made up of metal parts (20)
and plastic parts (10). In he upper part of the ring (9) there
are two adjustment elements ( 11) that have: a first tension
adjustment screw (15) for adjusting the tension of the PTFE
cords (7) with inert and helical filaments (13) having a
spring effect and that are anchored by hooks (8) to the
papillary muscles (5), and a second diameter adjustment
screw (17) that adjusts the diameter of the ovoid ring (9),
both being set as a function of the pathology or
physiological characteristics of the patient. The adjustment
elements ( 11) are protected by silicone shells (12) with a
breakable part (14) for accessing the screws without
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(57) Resumo : O presente modelo de utilidade revela uma
disposição introduzida em um suporte para plastia ou troca
de válvula cardíaca, compreendendo um anel ovóide (9),
para posicionamento na válvula mitral, constituído de partes
metálicas (20) e partes plásticas (10). Na parte superior do

o anel (9) encontram-se dois elementos de ajuste ( 11), os quais
possuem: um primeiro parafuso de regulagem

FIG. 3 (Continua na página seguinte)



de tensão (15) para ajuste da tensão dos cordões (7) de PTFE com filamentos helicoidais e inertes (13) com efeito mola que são
ancorados por anzóis (8) nos músculos papilares (5), e um segundo parafuso de ajuste de diâmetro (17) que regula o diâmetro do
anel ovóide (9), regulados conforme a patologia ou características fisiológicas do paciente. Os elementos de ajuste ( 11) são
protegidos por casulos de silicone (12) com parte fragilizada (14) para acesso aos parafusos sem a retirada do casulo (12).



"DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM SUPORTE PARA

PLASTIA OU TROCA DE VÁLVULA CARDÍACA"

Campo de Aplicação

[001] O presente modelo de utilidade revela uma

disposição introduzida em um suporte para plastia ou

troca de válvula cardíaca, compreendendo um suporte

posicionado sobre a válvula mitral, cuja face atrial,

dispõe-se um anel ovóide (9) constituído de partes

metálicas (20) e partes plásticas (10). Na parte superior

do anel (9) encontram-se dois elementos de ajuste (11).

Os citados elementos de ajuste (11) possuem um parafuso

de regulagem de tensão (15) para tensionar os cordões (7)

de PTFE com filamentos helicoidais e inertes (13) com

efeito mola que, sendo os cordões (7) ancorados por

anzóis (8) nos músculos papilares (5) e um segundo

parafuso de ajuste de diâmetro (17) que regula o diâmetro

do anel ovóide (9) . A ancoragem pode ser adaptada

ajustando a tensão exercida nos músculos papilares e o

efeito mola promovido pelos filamentos helicoidais (13),

sobre os cordões de PTFE (7), conforme a patologia ou

características fisiológicas do paciente. Os elementos de

ajuste (11) são protegidos por casulos de silicone (12)

com parte fragilizada (14) para acesso aos parafusos sem

a retirada do casulo (12).

Descrição do estado da técnica

[002] No estado da técnica observa-se uma série

de abordagens distintas para o tratamento de disfunções

associadas às válvulas cardíacas. Um método tradicional



compreende o uso de válvulas mecânicas de fluxo lateral,

como a de Starr-Edwards (revelado inicialmente na patente

US3099016) . Este dispositivo consiste em um elemento

oclusor - usualmente de perfil esférico - interposto no

trajeto do fluxo sanguíneo, desviando-o. O projeto

inicial contemplava diversas desvantagens como, por

exemplo, a fragilidade estrutural das hastes da gaiola, a

baixa resistência da esfera (acarretando em lesões aos

septos) e a necessidade de uma terapia medicamentosa

permanente de anticoagulantes ao paciente. Destaca-se

ainda o posicionamento das válvulas como outro fator

impactante na saúde do paciente.

[003] A evolução dos dispositivos de oclusão

ocorreu por meio do desenvolvimento d e válvulas mecânicas

de fluxo frontal, dotadas de estruturas pivotantes que

permitiam um fluxo sanguíneo unidirecional . Entretanto,

aspectos negativos como a fadiga mecânica, o uso de

anticoagulantes e a calcificação da válvula cardíaca

ainda persistiram. Algumas formas para se contornar

parcialmente os problemas do estado da técnica foram

descritas nos documentos PI9700076-0 e US6113631.

[004] Uma proposta alternativa abrange o uso de

biopróteses ou válvulas bioprostét icas , construídas

predominantemente a partir de tecido biológico

(pericárdio bovino ou suíno) mimetizando os folhetos

constituintes das válvulas do coração humano. Os

documentos PI9202905-1 e US6358277 são ilustrativos desta

concepção .



[005] A abordagem cirúrgica da maioria dos

quadros de regurgitação mitral (valvuloplast ias ) demanda

a aplicação de anéis de anuloplastia para fixação da base

sendo um procedimento relativamente demorado, uma vez que

as variações anatómicas de cada individuo exigem um

cuidado maior para sua fixação.

[006] Por sua vez, o dispositivo revelado em

PI0711664-0 foi desenvolvido para substituir cordas

tendineas lesadas nos casos de prolapso mitral. Não há

menção ou qualquer informação no relatório que suporte

sua aplicação em plastias ou substituição de válvulas.

Neste documento contempla-se uma conexão rudimentar por

cordas e gancho. Da mesma forma, o pedido internacional

WO2012106602 revela um aparato e um método de

posicionamento do mesmo, incorporando alguns elementos

comuns ao PI0711664-0.

[007] O pedido US2013079873 descreve por sua

vez um conjunto compreendendo uma válvula prostética,

dotada de uma porção valvar e um suporte contendo meios

de fixação para suporte do mesmo ao annulus mitral,

prevendo um mecanismo de fechadura de modo a evitar o

deslizamento das correntes e mencionando a possibilidade

do mecanismo de fixação poder ser um parafuso. Uma das

limitações pertinentes a este dispositivo reside na

impossibilidade de se ajustar as dimensões das correntes

de forma ágil. Caso sejam necessários ajustes, o

dispositivo deve ser retirado, regulado e posicionado

novamente sobre a válvula. Ainda, a exposição dos



elementos de fixação de suporte facilita a contaminação

ou mesmo lesão da musculatura cardíaca.

[008] Diante do estado da técnica, percebe-se

que existe a demanda por meios ou sistemas que aumentem a

conf iabilidade dos procedimentos cirúrgicos e reduzam o

tempo de duração dos mesmos .

Objetivos do Modelo

[009] Neste sentido, visando contornar as

desvantagens existentes no estado da técnica, o presente

modelo de utilidade revela uma disposição introduzida em

um suporte para plastia ou troca de válvula cardíaca,

compreendendo um anel ovóide (10) de perfil complementar

à face atrial da válvula mitral. No anel ovóide (10)

encontra-se uma pluralidade de elementos de fixação (6),

cada qual protegida por casulos de silicone (12).

Elementos de ajuste (11) posicionam cordões (7) de PTFE,

sobre a qual se dispõe filamentos helicoidais e inertes

(13), com efeito mola. Na porção terminal de cada cordão

(7), prevê-se um anzol (8) para fixação aos músculos

papilares (5).

Breve descrição das Figuras

[0010] A Figura 1 revela uma vista detalhada do

suporte, posicionado sobre a válvula mitral.

[0011] A Figura 2 ilustra uma vista em corte

sagital do coração, na qual é posicionado o suporte sobre

a válvula mitral e tensionado pelos cordões (7) .

[0012] A Figura 3 ilustra uma vista em

perspectiva do dispositivo de suporte de formato ovóide



com os cordões (7), anzóis (8) e dispositivo de ajuste

(11).

[0013] A Figura 4 ilustra uma vista superior do

dispositivo de suporte posicionado na válvula mitral.

[0014] A Figura 5 ilustra uma vista detalhada de

um dos elemento de fixação (11) .

[0015] A Figura 6 ilustra uma vista em

perspectiva superior de um dos elementos de fixação (11) .

Descrição Detalhada das Figuras

[0016] O dispositivo ora revelado compreende um

suporte posicionado sobre a válvula mitral, em cuja face

atrial, dispõe-se um anel ovóide (10).

[0017] A Figura 1 ilustra uma vista detalhada

superior do anel ovóide (9) composto de uma parte

plástica (11) e uma parte metálica (20), sobre a qual é

colocado um elemento de ajuste (11) coberto por um casulo

de silicone (12), compreendendo uma região enfraquecida

(14) por onde se podem acessar os parafusos de ajustes

vistos nas outras figuras. Do elemento de ajuste (11) sai

um cordão de PTFE (7) que é tensionado ao apertar um dos

parafusos de ajuste e ancorado por um anzol (8). Tal

configuração permite evitar a exposição dos componentes

dos elementos de ajuste (11) ao meio fisiológico.

[0018] A Figura 2 ilustra uma aplicação do anel

ovóide (9) na válvula cardíaca, constituído de partes

metálicas rígidas (20) e partes plásticas flexíveis (10),

tensionado por cordões (7) ancorados nos músculos

papilares (5) por anzóis (8), permitindo o remodelamento



da válvula cardíaca. Mais especificamente, a ancoragem

pode ser adaptada ajustando a tensão exercida nos

músculos papilares (5) sobre os cordões de PTFE (7),

conforme a patologia ou características fisiológicas do

paciente .

[0019] A Figura 3 ilustra uma vista em

perspectiva o anel ovóide (9), composto de partes

metálicas (20) e partes plásticas flexíveis (10) com uma

pluralidade de elementos de fixação (6) na parte inferior

que é colocada no tecido da válvula cardíaca doente. Os

elementos de ajuste (11) tencionam os cordões (7) de

PTFE, que possuem filamentos helicoidais (13) de caráter

inerte e são dotados de efeito mola. A porção terminal de

(7) fixa um anzol (8) para fixação aos músculos papilares

(5) .

[0020] A Figura 4 ilustra uma vista superior do

suporte, compreendendo um par de elementos de ajuste

(11), estes últimos compreendem um parafuso de regulagem

de tensão (15), posicionado de forma complementar à

região enfraquecida (14) do casulo (12). Esta construção

permite ajustar a tensão dos cordões (7) por meio de um

parafuso de regulagem de tensão (15) sem a necessidade de

retirar o anel. Neste caso, a região enfraquecida (14) é

posicionada sobre o segundo parafuso de regulagem de

diâmetro (17), que por sua vez, se comunica a um eixo

(16) que regula o perímetro do anel por uma região

estriada, comunicante com o parafuso de regulagem de

tensão (15).



[0021] As figuras 5 e 6 mostram,

respectivamente, a vista inferior e superior do elemento

de ajuste (11) que possui um parafuso de regulagem de

diâmetro (17) que regula o perímetro do anel ovóide (9)

por meio de uma região estriada do eixo (16) e um

parafuso de regulagem de tensão (15) que ajusta a tensão

dos cordões (7) que está acoplado a um eixo reforçado

(16) ·

DESCRIÇÃO DA INVENÇÃO

[0022] Atualmente, os anéis utilizados em

procedimentos de plastia são flexíveis, o que prejudica a

ancoragem e tensionamento de stents e válvulas cardíacas

posicionadas sobre eles.

[0023] Uma forma de melhorar a resistência

mecânica dos anéis de plastia é a construção em material

rígido e resistente como metais ou plásticos rígidos.

Entretanto, essa construção impede a regulagem o

perímetro do anel, o que é necessário de acordo com a

patologia e anatomia do paciente. A decisão do tamanho do

anel é feita previamente ao procedimento cirúrgico, mas é

sempre necessária a regulagem fina durante o

procedimento .

[0024] Para resolver esse problema, o invento

trás um anel ovóide (9) com partes metálicas (20)

intercalada com partes flexíveis (10) e dois elementos de

ajuste (11). Assim, a parte metálica (20) oferece

resistência mecânica ao dispositivo, enquanto a parte

flexível (10) permite a acomodação do anel (09) na



válvula cardíaca do paciente.

[0025] A fim de fixar o anel, uma pluralidade de

ganchos (6) é construída na parte inferior do anel ovóide

(10), em todo o seu perímetro. Quando os ganchos (6)

penetram o tecido do coração, o anel (9) é posicionado e

fixado .

[0026] Porém, a pressão sanguínea e o batimento

cardíaco prejudicam a fixação das válvulas artificiais.

Sendo assim o anel (9) é tensionado por cordões (7) de

material inerte como o PFTE, com filamentos helicoidais

(13) e efeito de mola, sendo na extremidade fixado um

anzol (8) que é ancorado nos músculos papilares. A tensão

dos cordões (7) é ajustada por parafusos de ajusta de

tensão (15) .

[0027] Em suma, o anel ovóide (9) oferece:

[0028] - resistência mecânica em razão das

partes metálicas (20);

[0029] - flexibilidade por causa das partes

plásticas flexíveis (21);

[0030] - possibilidade de ajuste por meio dos

elementos de ajuste (11);

[0031] - boa fixação no músculo cardíaco em

razão dos ganchos (6);

[0032] - possibilidade de tensionamento com

cordões (7) de ancoragem, o que aumenta a resistência à

pressão sanguínea e movimento cardíaco.



REIVINDICAÇÃO

"DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM SUPORTE PARA

PLASTIA OU TROCA DE VÁLVULA CARDÍACA" caracterizada por

compreender um anel de perfil ovóide (9) composto de

partes metálicas rígidas (20) e partes plásticas

flexíveis (10), sendo que na parte inferior do perfil

ovóide (9) encontram-se uma pluralidade de elementos de

fixação (6), enquanto na parte superior são fixados dois

elementos de ajuste (11), diametralmente opostos, que

possuem um parafuso de ajuste de diâmetro (17) que regula

o perímetro do perfil ovóide (9) por meio de uma região

estriada do eixo (16) e um segundo parafuso de regulagem

de tensão (15) que tensiona os cordões (7) de PTFE, os

quais são dotados de filamentos helicoidais (13) de

caráter inerte e efeito mola com uma porção terminal

presa a um anzol (8), sendo o anzol (8) ancorado nos

músculos papilares (5); o parafuso de regulagem de tensão

(15) aciona um eixo (16) onde os cordões (7) são

enrolados, tensionando os cordões depois de ancorados

pelos anzóis (8); sobre os elementos de ajuste (11) são

colocados casulos (12) com uma parte fragilizada (14) por

onde se tem acesso aos parafusos de ajuste de diâmetro

(17) e parafuso de regulagem de tensão (15) sem a

retirada do casulo.
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