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Síntese do projeto, objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos |
O recurso a tecnologia robótica tem obtido cada vez maior impacto na área da medicina. Aliado
a isso, a utilização da fabricação aditiva (vulgarmente conhecida por impressão 3D) para a
produção de substitutos biológicos faz com que a medicina dê passos largos para responder às
novas realidades. Este projeto consiste no desenvolvimento de um robô para a impressão direta
in situ de materiais em tecidos danificados de forma customizada e minimamente invasiva. O
projeto não só conta com o desenvolvimento do robô, mas também com a implementação de
um novo procedimento cirúrgico, revolucionando a medicina atual, abrindo portas para
procedimentos mais rápidos, customizados, com tempos de recuperação mais reduzidos e
estimulando a regeneração dos tecidos, de modo a mimetizar todas as características e
propriedades do tecido existente inicialmente.
Pretende-se desenvolver e implementar um procedimento pioneiro e inovador para a reparação
customizada da derme e epiderme. Para a sua implementação contará com o desenvolvimento
de um equipamento capaz de imprimir materiais, combinados ou não com
células/fármacos/fatores de crescimento diretamente na zona danificada.
Ao nível da solução apresentada, é esperado uma menor complexidade e maior rapidez no que
diz respeito ao número de etapas necessárias desde a deteção do problema até à produção do

implante temporário para a sua regeneração, tudo num equipamento.
Resumidamente, os trabalhos focar-se-ão em três eixos principais:
1. Conceção e desenvolvimento de um equipamento capaz de identificar zonas de tecido, de
forma customizada e controlada, fazer a deposição de materiais/hidrogéis de forma a
estimular a restauração e a regeneração dos mesmos;
2. Desenvolvimento de um software que funcionará de interface; deverá identificar e delimitar
a zona de atuação do robô, bem como definir os materiais a serem utilizados;
3. Realização de testes in vitro e in vivo para se avaliar a validade, fiabilidade e viabilidade do
procedimento proposto.

