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Sem furos! Brasileiro cria sensor que mede pressão dentro da cabeça

Sensor é encostado na cabeça do paciente, capta informações e as transmite via Bluetooth
Imagem: Divulgação
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Método permite monitorar o cérebro sem fazer furo na cabeça

Análise permite detectar problemas neurológicos, como AVC e meningite

Aparelho é comercializado pela startup brasileira brain4care
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Graças a um físico brasileiro, a medicina conta hoje com um método que permite o monitoramento da pressão dentro do

crânio sem que seja preciso fazer um furo na cabeça —um procedimento conhecido como craniotomia—, mas por meio

de sensores.

A nova tecnologia é resultado de anos de pesquisa lideradas pelo físico Sérgio Mascarenhas, pós-doutor em física pela

Universidade Carnegie Mellon (EUA). E no ano passado recebeu certificação tanto da Anvisa (Agência Nacional de

Vigilância Sanitária) quanto do FDA (Administração de Alimentos e Medicamentos, a Anvisa dos EUA) para ser

comercializada.

Relacionadas

Para fazer a medição, um sensor é encostado na cabeça do paciente como se fosse um cinto e capta as informações

que são enviadas para um tablet, via Bluetooth, em forma de curva da pressão intracraniana. A análise permite detectar

a existência de problemas neurológicos e definir diagnóstico, ajudando em casos de hidrocefalia, AVC (Acidente Vascular

Cerebral), hipertensão arterial, meningite, traumas e outros.

Tecnologia recebeu certificação da Anvisa e do FDA dos EUA

P U B L I C I D A D E

Internet cria rede de apoio entre médicos e portadores de doenças raras

Após perder filho, ele criou "band-aid" que monitora crianças com câncer

Receba notícias de Tilt em seu WhatsApp

https://uol.com.br/vivabem/saude/tudo-sobre-avc
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssOtcXTPqSPeAsehdcVNmntE4_TUaFjLDCX1NJXq8XS1PhgNlo2xK-585dQjJAsiq0QNEjlFMHjzZ-iV0mwIhtu1tUETp3ISZXJfYY0a_aLPfG-Up1svYeFIz4WFqk46Kkb-bw0-pbxw8zzmvbF6p6nAL2a9sf7eupL8Ifwy7SPiWJaljzpnEk8BKoDoXMnKPu3QOQS8MhsEC-dIuQwy7vH03TkE5A6lka_CtYXtuO777Pjwp9E4J2oaITPKnGzEKCyU89YHfyvKX23mKa22QOI9MJYNdFFJ5xa3lQKuPzvAcySG7kGTCsqkWXeZb4fraHUXAaN0lLY-XyRWIM0hPn9243MiPrI_MLtMd-yHm10KWdt3ykSn3nzIcrvZ0tzaL46mENHE0UPz8rnce01WzPk2MSYYySJEeNl8sowyU_kBYm8m9jxjaIwEFvpANBeIEvVGf2Zo4r32JVae4j2ycZ8pwWYCpga3tlxxLr741o7j0IePUMkuHuvAJN0SCtfA_vgzNu7TAUHw5vDEeF2EiOdvz1fPSXpxV6i-Aha8h1vaWde5VHIidf9ZG98oE5kBy0tOp7QZwGi2vjC7UN02Xvl3uTNI3hwGYLhAlbW80FoWGc9xcI54v8xkCDLMyQWrYiR2X5vC8Y2P3QtgJKTy17lAAR07ULNuRI-_VQU7iepFdmMPgyvOlFGpo1b4DsBWBeUlj9rFFWZKivX85lPOT3lp1LH1E2B6ZmKdjtZ2SkzL2K6KwLcuRbJfdw2VdyL_BXIjK-KPB-nmb5NIjj_lR508e2evhA37PnKyQMAYZiCR25Lz37qWe27gjASSdRImTGlrl9986-9k-cwTV75VeTzl5E24vv35iuxFWm_4bhPao2dEG1htJrTnr8926s6Ynran3rh53WNSVNYIeNPIcLbWDo-As7Y-ft1Hpf4KNijoMNhoZQj7qOeC4O1swJjPqg1x0y2MPpGXDmbohMxCL5yCxgrLk0UUt-fOub0oQztm64gVdx7zkMfDGh4oROIFQPjDzg4WyOAFFMUrtch1Zoo6zvFZ4EZ3UzH0ismO7cESAgMIjStc4jCVbzeZFv9DHcdVVRsM4lw86g_y0DQWzbqd0qaAa9WxllC-KPFII-zTROQRwdNsYa_Z9WuXwwW8-oZaXL3UNjRTIkb_Hd7F9bg3L4U5dQKtB-k&sai=AMfl-YSGpgkrydDjORyIbx5QrmgBAvDFXNKmn6TGqFHLsEhO34GqaZr_ZbRMvoTKH3uoK8VLA0wZghqmumePFPPh6Y63dT_yuC86AM88K6cb8Rd9CDnbe8cEA3pgPhDt78mcvET7H4DdlpFJP0rrkQakhXevR_GFRU_h_T0o-k3Z5oaztIM&sig=Cg0ArKJSzIWUz0z_YIyl&pr=6:0.769314&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://clicktrack.pubmatic.com/AdServer/AdDisplayTrackerServlet%3FclickData%3DJnB1YklkPTE1ODMwMyZzaXRlSWQ9NTgwNzA4JmFkSWQ9MjE1MzYyOCZrYWRzaXplaWQ9OSZ0bGRJZD0wJmNhbXBhaWduSWQ9MjI5ODcmY3JlYXRpdmVJZD0wJnVjcmlkPTExMDA0OTMxMjc2MDkwODE3MzYwJmFkU2VydmVySWQ9MjQzJmltcGlkPTkyMzQ3QTI4LUJDNDgtNEIzMi1CRjk1LTE1RkYyQTc0Rjc4RSZwYXNzYmFjaz0w_url%3Dhttps://vision.navegg.com/%3Futm_campaign%3DVision%26utm_source%3Dprogrammatic-Cross%26utm_medium%3DDISPLAY%26utm_content%3Dvisto
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/08/30/internet-traz-apoio-e-mais-informacao-para-pacientes-de-doencas-raras.htm
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/08/09/apos-perder-filho-ele-criou-band-aid-que-monitora-criancas-com-cancer.htm
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2019/08/13/receba-noticias-de-tilt-em-seu-whatsapp.htm


2/15/22, 5:37 PM Sem furos! Brasileiro cria sensor que mede pressão dentro da cabeça - 21/09/2020 - UOL TILT

https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/09/21/sem-furos-brasileiro-cria-sensor-que-mede-pressao-dentro-da-cabeca.htm 3/7

O aparelho é comercializado pela startup brasileira brain4care e, segundo informações disponíveis no site, teve como

primeiro cliente o Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, um dos mais importantes do país. Hoje é usado em mais de dez

empresas de saúde em São Paulo e no Rio de Janeiro, tanto em hospitais quanto em clínicas, e está em implementação

em mais de 20 hospitais.

A solução é comercializada em forma de comodato, ou seja, há uma assinatura mensal de R$ 3.500 para o seu uso,

independente do número de vezes que ele foi usado ou de pacientes.

Como a tecnologia surgiu?

A ideia de criar um sistema diagnóstico menos invasivo surgiu quando Mascarenhas foi diagnosticado com hidrocefalia

(doença caracterizada pelo acúmulo de líquidos na cabeça), em 2005. Para ele, não fazia sentido que a única maneira

de monitorar a pressão dentro do crânio fosse por meio de um orifício na cabeça. Então decidiu iniciar pesquisas para

desenvolver um método menos invasivo.

"A minha doença me induziu a propor solução não-invasiva que parecia impossível aos neurocirurgiões. O princípio de

Monro-Kellie estava presente há séculos na cultura médica", conta o físico.

O pulo do gato de Mascarenhas foi que, enquanto se pensava que a estrutura do crânio era totalmente rígida, ele

identificou é expansível e possível de ser medida do lado de fora. Para isso, se inspirou nos seus colegas engenheiros

que monitoravam vigas de construção por meio de chips —mesmo sendo estruturas bem duras. Então por que não usar

um sensor do lado de fora para monitorar a deformação do crânio? Foi o que ele fez.

Startup quer tecnologia no Samu, nas UTIs

Além de já estar sendo usada em hospitais e clínicas em São Paulo e no Rio de Janeiro, a tecnologia está presente em

centros de pesquisa de universidades como USP (Universidade de São Paulo) e Unifesp (Universidade Federal de São

Paulo).

"Certamente já monitoramos mais de mil pessoas com esse equipamento", diz o executivo-chefe da brain4care, Plínio

Targa.

Segundo a empresa, a tecnologia não depende de uma infraestrutura maior para ser aplicada. Ela pode ser acessada

por aplicativo, por isso seria possível usá-la fora de um hospital, como em um atendimento de um acidente de carro ou

dentro de casa com um paciente com hidrocefalia.

Targa afirma que o próximo passo da empresa é levar o método para a comunidade médica que está nas UTIs (unidades

de terapia intensiva), nos centros de urgência e nos atendimentos neurológicos. "Focamos nessas estruturas

hospitalares em que essa informação é relevante e que pode salvar vidas de uma maneira muito rápida", afirma Targa.
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Formado em engenharia de Produção, o executivo se envolveu no projeto em 2015 como investidor anjo da empresa e

para ajudar a construir um plano de negócio. Até então a iniciativa era comandada por cientistas.

Do Brasil para o mundo

Em 2019, a brain4care teve o aval da agência reguladora norte-americana FDA e logo deverá ser comercializada nos

EUA. A startup já fazia pesquisas na Universidade de Stanford, na Califórnia, usando a tecnologia.

"Ainda não estamos comercializando nos Estados Unidos mas estamos incentivando muitos centros de pesquisa para

utilizarem a solução para fazer descobertas e publicá-las", diz Targa.

Para Mascarenhas, é um grande motivo de orgulho ele ter começado um projeto que está mudando tantas vidas e

chegando até a outras partes do mundo. "Isso mostra que sem equipe acadêmica e empreendedores apaixonados não

há legados sociais", afirma.

As mais lidas agora

À esq. Plínio Targa, o CEO da brain4care, e o idealizador da tecnologia, o físico Sérgio Mascarenhas

Imagem: Divulgação

COMUNICAR ERRO

Jetsons ou Wall-E? Família com 'sapatos futurísticos' em aeroporto viraliza

iPhone 6 Plus vintage e iPad 4 obsoleto? Saiba o que isso significa

https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2022/02/15/sao-os-jetsons-familia-chama-atencao-com-sapatos-futuristicos-em-aeroporto.htm
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2022/02/15/iphone-6-plus-vintage-e-ipad-4-geracao-obsoleto.htm

