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A revolução
chega com

a impressão
3D criada

prótese que

salvou bebé
EUA A traqueia de Kaiba
de 20 meses padecia de
uma degeneração que o
impedia de receber oxigé
nio Médicos criaram uma

réplica através de ima
gens em computador e im
primiram na a três dimen

sões tecnologia que já se
usa em Portugal A im
pressão 3D promete uma

revolução PAÍS PÁG 16
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Impressora
3D cria

prótese
para bebé
poder respirar
Inovação Nos EUA médicos criam prótese
que salvou vida a uma criança de meses
Portugal tem a técnica em laboratórios
ANAMAIA

tecnologia Parece história de ficção científica

mas é bastante real e salvou a vida

de Kaiba um bebé de 20 meses que
sofria de uma degeneração na car
tilagem da traqueia Kaiba ficava
frequentemente sem oxigénio
Imagens de alta definição feitas em
computador e o recurso auma im
pressora 3D permitiram aos médi
cos criar uma prótese biodegradá
vel que permite que o menino te
nha uma vida normal Em Portugal
a biotecnologia e a bioengenharia
são técnicas exploradas há dez
anos em laboratório

Kaiba foi operado a 9 de feverei
ro de 2012 Acirurgia foi conhecida
na terça feira num
artigo publicado no
New EnglandJournal
ofMedicine A cirurgia
realizou se no C S
Mott Children s Hos

pital nos EUA Fo

ram vários os médi

cos que nos disseram
que havia uma enor
me probabilidade de
não sair com vida do

hospital Naquela al
tura estávamos desesperados
contou April Gionfriddo num arti
go escrito pela Universidade de
Michigan Foi aqui que April e o
marido Bryan encontraram a res
posta que tanto procuravam para
salvar a vida do filho

Glenn Green professor associa
do da Universidade do Michigan e
otorrinolaringologista pediátrico e
Scott Hollister professor de Enge
nharia Médica e Engenharia Quí
mica pediram autorização especial
ao regulador americano para o
medicamento para criarem uma
prótese feita à medida para o bebé
A tala colocada em torno das vias

aéreas para expandir os brônquios
e dar lhe a estrutura que precisava
para respirar foi feita através de
uma impressora a três dimensões
A prótese foi criada com o recurso
a imagens de alta definição reco
lhidas através de tomografia e tra

balhadas em computador para te

rem o desenho exato da forma

O milagre da
Como é que com recurso a uma
impressora se pode criar uma pró
tese ou mesmo um nariz ou orelha

Pode ser feito com uma impresso

laser ou jato de tinta Há um fichei
ro com imagens recolhidas através
deTAC raioXouressonância mag
nética que passa para um software
que dá instruções à impressora A
impressora derrete um pó de plás
tico biodegradável que vai cons
truindo camada após camada a

traqueia à medida Existem outros
materiais que podem ser usados
como o hidrogel e pode ser feito
como células do paciente à mistu
ra explicou ao DN
Rui Reis da Universi
dade do Minho e res

ponsável pelo 3B s o
maior laboratório na
cional na área da en

genharia dos tecidos
A técnica pode ser
usada para recriar
orelhas nariz cartila

gem Por todo o mun
do incluindo Portu

gal dão se passos
para que este seja um futuro mais
próximo O uso da engenharia em
tecidos é muito banal Temos isso

nos nossos laboratórios há dez

anos Em Portugal falta investiga
ção clínica para passar dos labora
tórios para a realidade e ultrapas
sar os aspetos regulatórios Há dois
anos tentámos obter autorização
para a utilização de células e não
conseguimos apontou referindo
que caso fosse necessário pode
riam responder a um caso clínico
A impressão pode levar apenas
cinco a seis horas se for uma próte
se simples Mas este é um milagre
que ainda não é possível generali
zar Daqui a dez anos esta ser
uma técnica generalizada dos
problemas a resolver são os custos
Nunca vai ser usado para o
tipo de terapias mas solucionar
muitas situações que hoje são qua
se insolúveis acrescentou

pode
Um
vai

todo
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