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Estreia mundial do coração humano em Paris
Pela primeira vez na história, um coração artificial completo e definitivo, concebido pela
empresa biomédica Carmat, foi implantado em um paciente. Essa proeza médica, 100%
francesa, foi realizada por uma equipe do hospital europeu Georges Pompidou, em Paris,
dirigida pelo professor Alain Carpentier, especialista em cirurgia cardiovascular. Essa
audaciosa e arriscada operação representa uma esperança incrível para os 20 milhões de
pacientes que, na Europa e nos Estados Unidos, sofrem de insuficiência cardíaca.
A implantação de um coração artificial autônomo em um
paciente,
realizada
pelos
professores
Christian
Latrémouille e Daniel Duveau, representa uma proeza
médica, econômica e tecnológica. Ela associa a pesquisa
científica e a inovação industrial francesa. “A França pode
se orgulhar dessa ação excepcional, a serviço do progresso
humano”, congratulou-se o Presidente da República, o Sr.
François Hollande.
O paciente, um homem de 75 anos, sofria de insuficiência
cardíaca avançada e encontrava-se em estágio final de vida.
Em comunicado, a direção do hospital indicou, após a operação, que o “o coração artificial vem
funcionando normalmente, atendendo de modo totalmente automático às necessidades do
organismo... Além disto, a prótese não exigiu nenhum tratamento imunossupressor.”
Cinco anos de vida adicionais
Essa prótese, concebida pela empresa Carmat, tem uma longa história. Em 1988, o cirurgião
Alain Carpentier havia registrado, com a Universidade Pierre et Marie Curie, a primeira patente
de coração artificial bioprotético. Após vinte e cinco anos de pesquisa, essa tecnologia inovadora
se concretizou.
Esse ambicioso projeto corresponde a uma bioprótese inteiramente implantável, que imita o
coração natural, com sua adaptação ao esforço. Já internacionalmente famoso por ter inventado
válvulas biológicas (oriundas de tecidos animais) que permitem evitar os problemas de
coagulação das válvulas metálicas, o Professor Carpentier retomou essa abordagem com seu
coração artificial. Esse aparelho de 900 gramas, mais pesado do que o coração humano (300 g), é
compatível com 70 % dos tórax masculinos e com 25 % dos femininos; oferece ainda, de acordo
com estimativas, um mínimo de cinco anos de vida adicionais.
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Há cerca de dez anos, corações artificiais vêm sendo implantados mundo agora. Mas tratam-se
de aparelhos temporários, colocados enquanto se espera um transplante. No entanto, embora os
transplantes permitam salvar muitas vidas, o inconveniente é que eles vêm acompanhados de
uma pesada medicação, e principalmente, um risco de rejeição. O coração artificial apresenta a
vantagem de ser fabricado com biomateriais, o que elimina a
medicação anti-rejeição. Outra vantagem: a ausência de
formação de coágulos, que limita o risco de acidente vascular
cerebral.
Nascida em 2008, a empresa Carmat, que desempenhou um
papel de suma importância nesse avanço – graças,
principalmente, ao apoio de vários parceiros privados e
públicos franceses –, é fruto da aproximação do professor
Alain Carpentier com a Matra Défense (EADS) e o fundo de
investimento Truffle Capital. A empresa Carmat explica que
esse projeto de coração artificial, “o de melhor performance do mundo”, poderia salvar, todo ano,
nos principais países ocidentais, a vida de dezenas de milhares de pacientes, sem risco de
rejeição, assegurando-lhes assim uma qualidade de vida sem precedentes.
Uma medicina francesa reconhecida
Essa nova façanha mostra, mais uma vez, a excelência da medicina francesa, herdeira de uma
longa tradição de pesquisa e inovações. Personalidades famosas pontuam a história da medicina:
Louis Pasteur, Marie Curie ou, mais recentemente, os professores Françoise Barré-Sinoussi e Luc
Montagnier, Prêmios Nobel em 2008, por seus trabalhos sobre a descoberta do retrovírus
responsável pela AIDS, e Jules Hoffmann, Prêmio Nobel em 2011. No âmbito internacional, a
França está no centro da cooperação no campo médico – em especial, por meio de compromissos
financeiros consequentes, de uma expertise reconhecida e de seu sistema de saúde, o qual se
constitui em referência.
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