
Salomé Azevedo, Michael Memeteau e Rita Torrão, investigadores do Centro de Estudos de Doenças
Crónicas (CEDOC) da Universidade de Lisboa, com Eduardo Fernandes, de três anos, e a sua nova

prótese de mão impressa em 3D.



O futuro da
medicina será
impresso em 3D

A impressão tridimensional já é usada com sucesso em próteses,
medicamentos e substitutos de osso. Mas a grande revolução está

porvir: a investigação na área da bioimpressão 3D, ou seja, com
células vivas, abre portas à possibilidade de, um dia, qualquer
parte do corpo poder ser impressa
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A prótese dá-lhe um certo ar de

super-herói. Eduardo - ou Du-
du, como a mãe lhe chama - de
três anos, olha para a sua nova
mão esquerda cor de laranja
com surpresa e admiração. Sem
dificuldade, apenas com um pe-
queno e intuitivo movimento
de flexão ou extensão do ante-
braço, os dedos da prótese ora
abrem, ora fecham, permitin-
do-lhe pegar em objetos com fa-
cilidade.

O destino de Eduardo foi tra-
çado no ventre materno. Lá se
formaram cordões de tecido fi-
broso no saco amniótico, e um
deles enrolou-se no pulso es-

querdo, impedindo o sangue de

passar e de formar a mão es-

querda por completo. Uma
condição rara e não prevenível
chamada Síndrome da Brida
Amniótica ou Síndrome da
Banda Amniótica.

"Apesar disso, o Eduardo faz
tudo com a sua mão pequeni-
na: anda de bicicleta, ajuda a

agarrar um copo ou uma bola,
e agora, sem ninguém lhe ter
dito nada, já começou a tentar
comer de faca e garfo, como

nós", conta a mãe, Sandra Fer-
nandes.

Ainda assim, Sandra, que
muito tem pesquisado sobre a

condição do filho, tinha noção
que as pessoas com o problema
de Dudu, quando adultas, po-
dem beneficiar com o uso de
uma prótese e acabam por não
a aceitar, ficando prejudicados
na sua funcionalidade, apenas
porque não foram preparados
desde jovens para a usar.

A nova mão de Eduardo foi-
lhe oferecida pela Patient In-
novation, umaplataforma por-
tuguesa em que pacientes e

cuidadores partilham e acedem
a soluções para lidar com as

suas doenças. Ao ganhar, em
2017, o prémio Fidelidade Co-
munidade e, em 2018, o prémio
do Santa Casa Challenge com o

projeto Dar a Mão, foi possível
desenvolver a produção de pró-
teses de baixo custo em tecno-
logia de impressão 3D para 20
crianças.

A grande vantagem desta so-

lução é o custo: a prótese é im-
pressa com PLA, uma mistura
de plásticos, e faz-se por cerca

de 20 euros. "Já uma prótese
mecânica clássica, com uma
funcionalidade semelhante,
custa entre 500 e 2 mil euros.
Pode ter um pouco mais de afi-

nação, mas isso não é significa-
tivo numa criança pequena; só

começa a ser importante após
os 13 ou 14 anos", esclarece Sa-
lomé Azevedo, mestre em En-
genharia Bio médica e gestora
da Patient Innovation.

Para crianças cujo membro
não se formou, além de ser útil
em termos de funcionalidade,
a prótese também é importan-
te para fazer correção postural
e treino muscular. "A ausência
de parte de um membro pode
descompensar a postura do res-
to do tronco", prossegue Salo-
mé Azevedo.

"Os movimentos de extensão
e flexão do braço necessários

para abrir e fechar os dedos da

prótese exercitam os músculos,
prevenindo a atrofia muscular
e preparando a criança para, fu-
turamente, usar uma prótese
mais moderna."



Por agora, Eduardo olha para
a sua nova prótese como mais
um brinquedo . Às vezes vai bus-
cá-la para brincar, da mesma
forma que podia recorrer a bola
ou um carrinho. "Mas mesmo a
brincar é uma forma de come-

çar a habituar-se caso um dia
queira colocar uma prótese a sé-

rio", salienta a mãe.
Das próteses às partes do

corpo reais
E se Eduardo, e outros como
ele, pudessem receber não uma
prótese mas uma mão verda-
deira, com células vivas, que
fosse implantada no seu braço?
Uma mão igual àquela que

nunca se chegou a formar? A
possibilidade ainda é, e será por
muito tempo, cenário de ficção
científica. Mas o rápido avanço
a nível da biofabricação e

bioimpressão 3D fazem com
que seja um cenário cada vez
mais provável.

A prótese de Eduardo Fernandes
é impressa com PLA, uma
mistura de plásticos, e anda

pelos 20 euros. Uma prótese
mecânica clássica custa entre
500e2miLeuros.

A impressão de tecidos hu-
manos, biologicamente fun-
cionais e com células vivas, é um
campo de investigação galo-
pante. Em termos de tecnolo-
gia, a bioimpressão 3D tem
princípios semelhantes à im-
pressão 3D de qualquer outro
material. A grande diferença é

que se imprime com células, ou

seja, com organismos vivos.

Como estes organismos têm
de estar num ambiente que lhes

permita sobreviver, são geral-
mente usados hidrogéis, mate-
riais compostos por 90% de

água que servem de encapsula-
mento para as células. Depois,
estabiocomposição é impressa
em 3D, conforme o modelo
computacional definido, com a

impressora a depositar o mate-

rial camada a camada, como em
qualquer outra impressão tri-
dimensional.

Um dos grandes nomes nes-
ta área é Anthony Atala, pro-
fessor e investigador na área da
Medicina Regenerativa do Ins-
tituto para Medicina Regene-
rativa Wake Forest, nos EUA.
Atala e a sua equipa já fabrica-
ram bexigas humanas que fo-



ram implantadas em pacientes
a partir de outra técnica, mas
nos últimos anos têm estado vi-
rados para as potencialidades
da impressão 3D.

Já fabricaram, desta forma,
pedaços de osso que foram im-
plantados em pacientes, e tam-
bém estão a desenvolver um
equipamento 3D que imprimi-
rá diretamente sobre feridas
para as regenerar. Simultanea-
mente, trabalham na criação de

órgãos como os rins, embora es-

tejam numa fase de investiga-
ção muito inicial e longe da apli-
cabilidade clínica.

Também do lado de cá do
Atlântico se caminha a passos
largos no desenvolvimento des-
tas técnicas. A equipa do in-
vestigador de Engenharia de
Tecidos Che Connon, da Uni-
versidade de Newcastle, con-
seguiu em maio passado, pela
primeira vez, imprimir córneas
do olho humano em 3D. Os in-
vestigadores pegaram em cé-
lulas estromais (células de te-
cido do olho) de uma doadora
saudável e misturaram-nos
com alginato e colagénio,
criando umabiotinta e impri-
mindo uma córnea em menos
de dez minutos.

Dito assim parece simples,
mas o processo envolveu anos
de investigação, sobretudo na
criação de um hidrogel com as
características necessárias. "É

uma substância sólida, seme-
lhante a gelatina, capaz de pro-
porcionar um ambiente bio-
compatível, mas ainda assim
suficientemente fluida para ser
usada como 'tinta' para im-
pressão 3D", explica à "Notícias

Magazine" Ricardo Gouveia,
investigador do Instituto de
Medicina Genética da Univer-
sidade de Newcastle, que tra-
balha na equipa de Connon.

"A 'biotinta' que desenvolve-

mos vem alargar ainda mais os
horizontes desta técnica, per-
mitindo pela primeira vez fa-
bricar em menos de dez minu-
tos um modelo exato da córnea
de um paciente, reproduzindo
não só os seus componentes
naturais como também célu-
las estaminais específicas des-
te tecido."

Estima-se que existam 15 mi-
lhões de pessoas a precisar de
um transplante de córnea para
prevenir ou curar a cegueira.
Ura número muito superior às

doações. "Os tecidos artificiais
desenvolvidos pela nossa equi-
pa podem vir a desempenhar
um papel extremamente im-
portante no colmatar da escas-

sez de córneas disponíveis e,
eventualmente, ser a principal
fonte de tecido para transplan-
tação", defende o investigador.

Os resultados são promete-
dores, mas estas córneas ain-
da estão longe de serem usadas

em pacientes. Serão necessários
vários anos de ensaios clínicos

para confirmar a sua seguran-
ça, eficiência e estabilidade após

transplantação. "Por isso, até lá,
é absolutamente vital continuar
a informar o público sobre a im-
portância de ser doador", su-
blinha Ricardo Gouveia.
Um adesivo para o coração
Talvez um pouco mais perto da

aplicação está um penso regene-
rador de tecido cardíaco criado

por Miguel Castilho, professor
de Biofabricação na Universida-
de/Centro Médico de Utrecht e

investigador na Universidade
Técnica de Eindhoven, ambas na
Holanda.

O investigador português ga-
nhou em 20170 WFIRMYoung
Investigator Award (prémio
parajovens investigadores atri-
buído pelo já referido Instituto

para Medicina Regenerativa
Wake Forest) com a criação de

implantes biodegradáveis para
a reparação de defeitos ósseos.
"O conceito inovador do meu
trabalho assentou no desen-
volvimento de um processo de

impressão 3 D que permitiu fa-
bricar implantes com proprie-
dades e composição muito se-
melhantes ao tecido ósseo",
revela.

Mas Miguel Castilho depres-
sa avançou para um novo pro-
jeto que está a dar que falar:
uma tecnologia que permite a

impressão simultânea de célu-
las vivas e outras biomoléculas,
em conjunto com fibras ultra-
finas, de diâmetro semelhante
a um cabelo humano, mas com
elevada resistência mecânica.

Uma das aplicações nas quais
trabalha atualmente é a im-
pressão 3D de adesivos para a

regeneração do músculo car-
díaco. Quando temos um en-
farte as células do miocárdio
morrem. Uma das terapias usa-
das hoje em dia é implantar cé-
lulas estaminais na zona afeta-
da, adianta o investigador, mas
o problema é que elas não per-
manecem no local afetado.
"Este penso serve de suporte
mecânico a estas células, para
as manter no lugar necessário."

A investigação encontra-se
em fase pré-clínica, o que si-

gnifica que o implante está a ser
testado em animais, esperan-
do-se que possa ser aplicado à

prática médica daqui a cerca de
cinco anos. Mas, mesmo antes
disso, haverá hipótese de o apli-
car a humanos.

"Como trabalhamos num
hospital, com uma relação
muito próxima entre a investi-

gação e a clínica, por vezes, em
situações selecionadas, de ris-
co muito controlado e com o

consentimento dos pacientes,
conseguimos fazer alguns en-
saios pré-clínicos pontuais", as-



sinala Miguel Castilho.
As vantagens potenciais, nes-

te caso, são vastas: "As cirurgias
cardíacas são por norma mui-
to invasivas, as chamadas ci-
rurgias de 'peito aberto'. Já este

implante pode ser aplicado
através de um pequeno cateter,
o que diminui muito a possibi-
lidade de complicações". O fu-
turo da medicina está a chegar,
e vai ser impresso em 3D. ?

Últimas afinações na prótese de Eduardo Fernandes.


