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Com o objetivo de elevar a autoes-
tima das pacientes em tratamento de 
quimioterapia, o Instituto do Câncer 
do Estado de São Paulo (Icesp) oferece, 
gratuitamente, design de sobrancelhas 
às mulheres em tratamento. Por conta 
do processo quimioterápico, muitos 
pacientes passam por mudanças físi-
cas, como a alopecia (queda de cabelos 
e pelos). O serviço consiste em reforçar 
o contorno das sobrancelhas com uma 
aplicação de hena. O atendimento é 
feito por uma profissional especializa-
da em visagismo, técnica que estuda as 
características de cada rosto a fim de 
criar imagem harmoniosa.

Inovação em design

Peça de acrílico 
desenvolvida em impressora 
3D foi utilizada com sucesso 
em procedimento cirúrgico; 
pesquisadores solucionam 
caso complexo de 
menino de 6 anos com 
fratura na cabeça

Unesp inova em cirurgia de crânio
esquisa inédita da Universidade Es -
tadual Paulista (Unesp) possibilitou 
a realização com sucesso, na segun-
da-feira, 1º, de cirurgia de implante 
de crânio (cranioplastia) em um 
menino de 6 anos de idade. Exe-
cutada em duas horas, a operação foi 
realizada no Hospital das Clínicas 
(HC) da Faculdade de Medicina de 
Botucatu (FMB-Unesp).

O procedimento cirúrgico de 
alta complexidade teve a coordena-
ção dos cirurgiões Aristides Palhares 
(cirurgia plástica) e Pedro Hama moto 
(neurocirurgia), ambos professores 

da instituição. Custeada pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS), a cranioplastia foi realiza-
da no HC de Botucatu, hospital universitário 
vinculado à Se  cretaria de Estado da Saúde, 
que oferece atendimento gratuito à população.

Tridimensional – A cirurgia con-
sistiu em implantar uma peça de acríli-
co tridimensional no crânio do paciente. 
Desenvolvido sob medida, o biomaterial 
teve como origem imagens contidas em 
duas tomografias remetidas pelo profes-
sor Palhares para o Centro Avançado de 
Desenvolvimento de Produtos (Cadep). 
Especializada em impressão tridimensio-
nal (3D) e prototipagem rápida, a unidade 
especial da Unesp é vinculada à Faculdade 
de Arquitetura, Artes e Comunicação de 
Bauru (Faac-Unesp).

Responsável pelo Cadep, o professor 
Osmar Rodrigues, do Departamento de 
Design da Faac, explica que a peça de 
acrílico é segura, resistente e compatível 
com os tecidos do organismo, sem risco 
de rejeição. Sua confecção exigiu oito dias 
de trabalho e foi projetada com uma folga 
proposital de dois milímetros – espaço 
considerado suficiente para a instalação 
do implante e possibilitar o crescimento 
da caixa craniana da criança. 

 Monitoramento – Responsável 
geral pelo projeto, o pesquisador Palhares 
explica que o garoto já recebeu alta hospi-
talar. Observa, contudo, que ele seguirá sob 
acompanhamento médico permanente até 
a adolescência, quando terá seu quadro clí-
nico reavaliado por completo.

Especialista em cirurgia plástica, Pa -
lha  res informa que a cranioplastia não é 
técnica médica inédita no País. Destaca, 
entretanto, o pioneirismo e o protagonis-
mo da Unesp ao solucionar, internamente, 
uma demanda específica de alta complexi-
dade. Sobre o paciente, explica o motivo do 
trauma: a queda de uma laje de três metros 

de altura, cujo impacto da batida provocou 
grave traumatismo e levou à perda de teci-
do ósseo, abrindo fenda de 10 cm por 13 cm 
de área na cabeça do menino.

Fila do implante – Há quatro anos 
aguardando a cirurgia, a criança encabeça-
va lista com mais de 50 pacientes com dife-
rentes traumas à espera de um implante 
ósseo sob medida. A cirurgia possibilitou 
reconstituir o tecido ósseo perdido, recu-
perar a forma e aspecto originais do crânio 
e assegurar proteção mecânica e física ao 
cérebro e demais órgãos interligados.

“Esse caso abre nova ‘janela’ científica 
para a pesquisa nacional”, comenta o pes-
quisador da FMB-Unesp. “Exigiu abor   da-
gem multidisciplinar e inovadora, inte-
grando áreas distintas da universidade, 
como neurologia, cirurgia plástica e o 
design tridimensional da peça. Demons-
trou, na prática, a importância do investi-
mento em recursos humanos, científico e 
tecnológico no Estado de São Paulo e no 
País”, destaca Palhares.

Rogério Mascia Silveira

Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

Icesp promove tratamento sem perder a autoestima
O design é feito num espaço deno-

minado Cantinho da Beleza. Além desse 
serviço, as pacientes podem também fazer 
outros tratamentos estéticos, como corte 
de cabelo, minicursos de maquiagem, uso 
de lenços, hidratação das mãos, manicure 
e higienização da pele. Os atendimentos 
são realizados todas as segundas, terças e 
sextas-feiras, durante três horas por dia. O 
Icesp fica na Avenida Doutor Arnaldo, 251 
– São Paulo. Mais informações em http://
goo.gl/IAsQY9.

Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

Assessoria de Imprensa do Instituto do Câncer do 

Estado de São Paulo
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SERVIÇO
Faculdade de Medicina de Botucatu 
(FMB) – www.fmb.unesp.br
Hospital das Clínicas de Botucatu 
(HC-FMB) – www.hcfmb.unesp.br
Faculdade de Arquitetura, Artes e 
Comunicação (Faac) – www.faac.unesp.br
Centro Avançado de Desenvolvimento 
de Produtos (Cadep-Faac)
www.cadepunesp.com.br

Os profissionais do Centro Avançado 
de Desenvolvimento de Produtos (Cadep) 
mantêm diversos projetos nas mais varia-
das áreas do design. O centro foi inaugu-
rado em 2012 e sua sede e maquinários 
especializados funcionam em instalações 
próprias da Faac, em Bauru, cujos labora-
tórios atendem a pesquisas conjuntas de 
graduação e pós-graduação da Unesp e de 
outras instituições científicas. 

O Cadep atende também a empresas, 
preservando os segredos industriais. Os 
setores já contemplados são o automo-
tivo, metalúrgico, moveleiro, eletroele-
trônico, brinquedos, miniaturas e plás-
ticos, entre outros. O professor Osmar 
Rodrigues, coordenador do Cadep, conta 
que a primeira incursão do centro na área 
da biologia foi em 2013.

Na época, o desafio proposto à sua 
equipe de cinco pesquisadores bolsistas 
foi projetar e construir, em resina bio-
compatível, a parte superior do bico de 
um tucano (foto). Bem-sucedida, a peça 
implantada repôs o pedaço original do 
bico da ave, que fora dilacerado por uma 
mordida de cachorro e prejudicava na 
alimentação e deglutição.

Novas frentes – A experiência na 
área veterinária abriu espaço para o desen-

volvimento da peça para a cranioplastia 
realizada em Botucatu. Na avaliação de 
Rodrigues, a operação é promissora. Es  pe-
 cialista em design, ele visualiza, agora, 
como desdobramento natural do trabalho, 
atender os demais pacientes que seguem 
na fila de espera de implantes do HC-FMB.

“Há também diversas possibilidades, 
como fornecer materiais odontológicos, 
pinos e implantes. Hoje, a modelagem 
3D é mais precisa e mais barata do que a 
manual”, observa. “As tecnologias de pro-
totipagem, modelagem e impressão tridi-
mensional (3D) seguem disponíveis em 
diversos centros de pesquisa pelo mundo. 
Mas o grande diferencial do Cadep é mes-
clar a experiência adquirida na manipula-
ção de diversos materiais e equipamentos 
com as técnicas mais recentes”, revela.

Cirurgiões Pedro Hamamoto e Aristides Palhares Prof. Rodrigues – peça de acrílico é segura, resistente e compatível com os tecidos do organismo
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Design de
sobrancelhas:
gratuito às mulheres
em tratamento
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