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Ajudar doentes
pelo mundo fora

“Sixth digit” é um dedo mindinho ajustável que dá às pessoas com tetraplegia a capacidade

de digitar. A ideia partiu de Josh Smith, cuja lesão medular o deixou tetraplégico. © DR

Empreendedorismo. É um

projeto português e tem

como objetivo partilhar ideias

– algumas muito simples –,

que simplificam a vida de

pessoas afetadas por doenças.

A plataforma já chega a todo o
mundo e distinguiu ontem seis das
soluções que disponibiliza, desen-
volvidas por doentes ou cuidado-
res. Em 16 meses, a “Patient Inno-
vation” analisou e avaliou 300 ino-
vações, vindas de 30 países, sendo
os principais contribuidores oriun-
dos dos EUA, Portugal, Reino Uni-
do, Austrália e Brasil.

Um dos seis distinguidos é a por-
tuguesa Joaquina Teixeira, mãe de
uma criança com Síndrome de An-
gelman, que afeta o desenvolvi-
mento motor, e que conseguiu fa-
zer com que o seu filho começasse
a andar, ao espalhar balões colori-
dos pela casa. O exemplo é citado
por um dos responsáveis da plata-
forma, Pedro Oliveira, que desen-
volveu a “Patient Innovation” com
a participação da Faculdade de Me-
dicina da Universidade de Lisboa,
do Massachusetts Institute of Te-
chnology - MIT Sloan School of Ma-
nagement e da Carnegie Melon
University, EUA.

Um artista norte-americano de
teatro, também distinguido, produ-
ziu uma mão mecânica. A ideia

chegou através da internet até um
sul-africano que tinha perdido al-
guns dedos, num acidente na sua
oficina. E a solução, mais barata do
que uma prótese, já foi adotada por
1.500 pessoas de todo o mundo.

“Uma jornalista norte-america-
na, que teve cancro da mama e fez
mastectomia, desenvolveu uma
‘tshirt’ ‘super sofisticada’, para po-
der tomar banho depois da opera-
ção”, prosseguiu o responsável da
plataforma e professor da Universi-
dade Católica, recordando ainda
um canadiano com fibrose quística
que concebeu uma máquina para
limpar os pulmões. LUSA

A ideia surgiu quando a equipa
percebeu “que há uma quantidade
enorme de doentes que fizeram so-
luções fantásticas para os ajudar” a
lidar com as suas condições de vida,
e “um enorme potencial nas coisas
que faziam, mas não havia espaço
para partilharem estas soluções”. O
projeto já foi destacado no “Harvard
Health Acceleration Challenge”, con-
curso das faculdades de Medicina e
de Economia e Negócios de Harvard,
entre mais de 400 projetos mundiais.

Como surgiu a ideia?

PUB
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Saúde. Partilhar ideias

que simplificam a vida

de pessoas com doenças

Plataforma desenvolvida por
portugueses alcança todo o mundo
com soluções desenvolvidas por
doentes e curadores. Contribuições
chegam de mais de 30 países e são
analisadas e avaliadas por grandes
universidades mundiais pág. 04
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