
Menina sem traqueia salva por cirurgia inovadora
PIONEIRISMOUm órgão bioartificial criado por ummédico norte americano salvou a vida de Hannah uma menina de
32 meses que nasceu sem traqueia A criança poderá comer falar e respirar normalmente Em Portugal já se con
seguiu criar uma traqueia a partir de um antebraço para fazer uma cirurgia semelhante
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Operação
pioneira
deixamenina
a falar comer
e respirar
Sucesso Hannah nasceu sem traqueia
Nos Estados Unidos foi criado um órgão
bioartificial com as células damedula óssea

ANAMAIA

A intervenção é pioneira evaiper
mitir queHannah umameninade
dois anos e meio possa falar co
mer e respirar como qualquer ou
tra criança Tudo o que não pode
fazer até agoraporquenasceu sem
traqueia um problemararo que
acontece numemcada50milnas

cimentos A menina foi operada
nosEstados Unidos e recebeuuma

traqueia feita em laboratório co
bertapelas suas célulaspara evitar
risco de rejeição Em Portugal os
médicos já criaramuma traqueia
numantebraço mas a intervenção
foi feita apenas em adultos

Pelaprimeiravez Hannah que
nasceu naCoreia do Sul deixará de
ser prisioneira nohospital Os seus
32 meses de vidaforampassados
nos cuidados intensivos de onde
não podia sair Por
causadeumamalfor

mação genética cha
mada agenesia tra
queal congénita era
alimentadapor uma
sondagástrica nunca
teve a oportunidade
de sentirqualquersa
bor Hannah está fi

nalmente a poucosmeses debrin
car coma irmãmaisnovaemcasa

PaoloMacchiarini médico res
ponsávelpelacirurgiarealizadano
Hospital Infantil de Ilinóis a 9 de
abril admitiu ao jornal EIMundo
que foi o caso mais complicado
que teve O clínico construiu uma
traqueiabioartificial em laborató
rio e colocou a pela primeiravez
numa criança O órgão foi coberto
com células mãe retiradas dame
dula óssea de forma a ter as mes
mas características damenina e

assim evitar a rejeição comumem
transplantes com dador

PaoloCasella presidente do co
légio de cirurgia pediátrica daOr
demdosMédicos disse aoDNque
esta é a tendência do futuro São

órgãos feitos a partir de moldes
que se degradamao longo ao lon
go do tempo embebidos emcélu

Ias da própria pessoa fazendo que
o que fica seja tecido igual ao da
criançae que acompanhao cresci
mento damesma explicou

Aprimeira cirurgia pediátrica
usando este tipo de técnica referiu
omédico foi a construção deuma
bexiga semeada com células do
próprio e que foi feitapelomédico
AnthonyAtala emBoston nos Es
tadosUnidos Contudo apontou
esta é uma tecnologia cara e não
estará acessível a todos os países
Umabexigafeitano serviço do dr
AnthonyAtala custa entre 300 e
400mildólares entre230mil e 300
mil euros exemplificou

Em Portugal temos o centro
3B s liderado pelo investigadorRui
Reis e ligado àUniversidadedoMi
nho que trabalhamedicina rege
nerativa de substituição e já rece
beu financiamento estrangeiro
para a investigação Também no

nosso país já se criou
uma traqueia em
2003 mas de uma
forma diferente Foi

criada no antebraço
de umrapaz Foiusa
da acartilagem pele
emucosa do próprio
depois foi removidae
transplantada A in

tervenção foi feita por Gerardo
Millán do Hospital São José em
Lisboa Todas as intervenções fo
ram feitas em adultos adiantou
Paolo Casella referindo que não
existe nadade semelhanteemPor
tugal ao que foi feito aHannah

Atraqueia damenina implan
tadadepoisdenovehoras de cirur
gia tem sete centímetros de com
primento e 13 milímetros de diâ
metro Não houve infeções e o
órgão respondeu como esperado
Hannah terá de fazer uma nova

operação paraunira traqueiaàla
ringe Mas antes terá de fazerme
ses de fisioterapia É preciso ter
emconta que elanão sabe engolir
como respirar e falar Se juntásse
mos agoraa traqueiaàlaringe po
dia passar comida para os pul
mões criaruma infeção gravee as
fixia referiuPaoloMacchiarini

Bebé operado no útero da mãe
a uma obstrução na laringe
sucesso Pelaprimeiravez
emtodo omundo médicos
trataramumaobstrução
completa com êxito Gonçalo
temumavidanormal

Chama seGonçalo e tem dezme
ses Ainda émuito novo para saber
que é notícia E pelas menores ra
zões Gonçalofoioperado quando
ainda estava na barriga damãe a
umaobstrução na laringe que é
mortal Leva uma vida normal e

sem sequelas Foi o primeiro caso
de sucesso em todo omundo com

esta cirurgia que até agora tinha
resultado em sequelas graves ou
morte

Aoperação realizadano serviço
materno fetal do hospital Clinic de
Barcelona Espanha aconteceu a
14março do ano passado com21
semanas de gestação mas só ago
rafoi tornadapública Na origem

do problema está umamalforma
ção muito rara Umamembrana
anormal abaixo das cordasvocais
provocou umaobstrução da larin
ge tapando por completo apassa
gemparaatraqueia

Os médicos demoraram uma

hora e meia apreparar a interven
ção que levou 22minutos Nesta
intervenção usamos técnicas ha
bituais noutras operações como a
das hérnias Conseguimos ador
mecer o bebé virá lo e através da
traqueiachegarà laringe disseao
jornal ElMundoEduardGratacós
responsável pela intervenção
Aoperação consistiu emabrir a

traqueia comum endoscópio es
pecial de cirurgiafetal comtrêsmi
límetros de espessura através da
laringe Abriram a laringe com
menos de ummilímetro de espes
sura e retiraramamembrana Em
seguida os médicos limpáramos
pulmões para retirar todas as se
creções acumuladas Nas semanas
seguintes agravidez foi seguidade
perto e a evolução do bebé decor
reu como previsto os pulmões re
cuperaram o tamanho normal e o
coração passou afuncionarde for
manormal
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