
Próteses biônicas. calculadora que funciona na palma da mão, um
cérebro artificial. Cientistas criam meios de unir o corpo humano
ao mundo dos computadores. Conheça aqui quatro invenções

POR RAFAEL BARIFOUSE

ficção científica precisa se reinventar. A cada ano, os cyborgs e os com-
putadores inteligentes exibidos em filmes se aproximam mais da re-
ilidade. Deficientes físicos conseguem levar uma vida normal com

próteses biônicas cada vez mais tecnológicas, que permitem aos usuários até
correr maratonas. Máquinas já respondem à força do pensamento. Tecnolo-
gias pioneiras vão transformar o mundo à nossa volta e até mesmo nossos cor-
pos em um grande computador. E se os cientistas estiverem no caminho certo, o
primeiro cérebro artificial do mundo virá à tona já na próxima década. O russo
Isaac Asimov, um dos mais célebres ficcionistas do século passado, definiu bem
o sentimento comum às pessoas diante das descobertas que reunimos nas pági-
nas a seguir. Disse Asimov: "A frase mais empolgante da ciência não é 'Eureca!',
mas algo como 'Isto é muito estranho...'". Rapidamente estreitamos os limites
que separam o homem da máquina. Esse futuro pode, sim, nos parecer estra-
nho, mas ele está chegando - e virá muito mais cedo do que você pode imaginar.



Pesquisadores do MIT criam um sistema capaz de capturar dados
da internet e projetá-los no corpo humano de modo funcional

Em um laboratório de testes do Massachusetts Institute of Technology (MIT),
basta ao indiano Pranav Mistry se aproximar de um colega de trabalho para

que um aparelho preso a seu corpo entre em ação. Uma câmera registra a imagem
do colega. O sistema se comunica, então, com um celular, que vai buscar infor-
mações sobre ele na internet. Por fim, um projetor exibe na camiseta da pessoa
analisada palavras que resumem interesses pessoais e profissionais. Chamado
Sexto Sentido, o invento criado por Mistry é fruto de dois anos de pesquisa. O
interesse surgiu a partir de seu currículo eclético de estudos, que compreendem
da computação à sociologia. "Sempre me interessei pela forma intuitiva com
que interagimos com objetos e queria levar isso para o mundo digital", diz Mis-
try. "Mas percebi que as pessoas não se interessam por computação, mas por
informação. Meu propósito é pintar a nossa realidade com informação digital."

A proposta da invenção é acessar
o vasto arsenal de dados presente na
internet para ajudar na tomada de
decisões do dia a dia. "Seria como a
versão digital de.um sexto sentido",
afirma Pattie Mães, coordenadora da
pesquisa. Exemplos de sua utilização?
Vamos a alguns: ao pegar um produto
na prateleira de um supermercado, o
sistema pode avaliar suas característi-
cas e informar se é ou não adequado ao
perfil daquele consumidor. Um livro
folheado numa livraria pode exibir
avaliações feitas por outros leitores em
sites como o da Amazon. Uma passa-
gem de avião notificaria o usuário so-
bre mudanças de horário ou atrasos do
voo. O aparelho permite que os dados
sejam projetados em partes do corpo.
Assim, as mãos podem se tornar mol-
dura para uma foto. Ao desenhar com
os dedos um círculo imaginário no pul-
so, o instrumento ativa um relógio digi-
tal, que busca na internet. Os números
de uma calculadora podem também
aparecer nas mãos, de modo funcional.

A primeira inspiração de Mistry
veio do sistema de rastreamento de
movimentos de um mouse. Ele usou
suas peças para fazer o que viria a se
tornar um protótipo do Sexto Sentido.
Mas trata-se ainda de uma invenção
em andamento: o aparelho é grande e
desconfortável e precisa ser carregado
no pescoço. Custa hoje cerca de US$
350 para ser montado. Mas os cientis-
tas o estão aperfeiçoando. "Esperamos
poder um dia exibir uma versão que
será implantada no corpo", diz Pattie.



Uma nova geração de próteses biônicas substituí de forma precisa
as mecânicas e se adapta a diversas necessidades do corpo humano

Oassistente de vendas Rodrigo de
Souza precisou amputar a perna

esquerda abaixo do joelho depois de
um acidente de moto, aos 23 anos. Hoje,
aos 36, ele recuperou a autonomia per-
dida. Souza usa uma perna biônica há
dois anos e está entre os dez brasileiros
que experimentam a versão mais mo-
derna de prótese que a ciência já con-
cebeu. Ao pisar, ela analisa o terreno, a
inclinação do corpo e a intenção do mo-
vimento. Mimetiza da forma mais pró-
xima possível o comportamento natu-
ral do corpo. "Não preciso pensar para
caminhar. Posso fechar os olhos e ir em
frente", diz Souza. "Não é o mesmo que
um membro porque não é orgânica,
mas me dá uma confiança fantástica."

As próteses biônicas foram lan-
çadas há 12 anos para substituir as
versões mecânicas. Os novos modelos
se ajustam em tempo real às neces-
sidades específicas do paciente, pois
interagem por meio de sensores, que
fornecem as informações analisa-
das por microprocessadores. "Com
as próteses convencionais, a pessoa
pergunta o que pode e o que não pode
fazer. Com as próteses biônicas, ela
pergunta como pode fazer", afirma
Jairo Blumenthal, ortopedista e dire-
tor para a América Latina da fabri-
cante finlandesa de próteses Õssur.

Hoje existem diversos tipos de
substitutos para partes do corpo. Im-
plantes cocleares funcionam como ou-
vidos biônicos para deficientes auditi-
vos. Um coração mecânico é vendido
por US$ 250 mil nos Estados Unidos.
Já há pâncreas, rins e olhos artificiais
em testes. E as próteses biônicas che-

gam à sua segunda geração. Os modelos ficaram menores e mais leves, têm maior
autonomia - de um dia passaram a funcionar por um dia e meio - e maior capacida-
de de processamento - coletam dados 1,6 mil vezes por segundo em vez de 1 mil. Os
preços, que incluem treinamento e reabilitação, variam de R$ 70 mil a R$ 250 mil.

O próximo estágio das próteses será sua integração aos nervos do.próprio corpo
por meio de uma cirurgia. No fim do ano passado, a fabricante Otto Bock apresen-
tou o primeiro modelo de prótese para mão controlada por impulsos neurais. "Essa
técnica gera uma sintonia fina entre o corpo e a prótese, porque os sensores captam
diretamente os impulsos elétricos emitidos pelos nervos. Isso permite movimen-
tos mais ágeis e próximos dos naturais", diz Wilson Zampini, presidente para a
América Latina da Otto Bock. "Esperamos que chegue ao mercado em dois anos."



Um grupo de cientistas suíços, auxiliado por um supercomputador
da IBM, trabalha para criar o primeiro cérebro artificial do mundo

Océrebro é o órgão mais misterioso do corpo. Pesquisas tentam entender há dé-
cadas o seu intricado funcionamento. Análises genéticas e estudos de amostras

de tecidos são os métodos mais comuns para chegar lá. Mas um grupo de pesquisa-
dores da Escola Politécnica Federal de Lausanne, na Suíça, adotou com a IBM uma
abordagem inédita. Eles buscam desde 2005 criar um modelo virtual que simule o
comportamento do cérebro e, para isso, contam com a ajuda de um supercomputa-
dor da multinacional americana, o Blue Gene, que tem 10 mil microprocessadores.

O projeto Cérebro Azul já conseguiu criar uma simulação em três dimensões
dos 10 mil neurônios do neocórtex de um rato. O neocórtex é a parte mais "moder-
na" do cérebro, responsável por lidar com relacionamentos sociais. O objetivo era
entender como essas células transmitem sinais entre si. A meta final do estudo é
usar cérebros sintéticos para verificar como a informação sensorial é interpreta-

da e armazenada. Em outras palavras,
como se formam a nossa consciência
e inteligência. Seria um novo meio de
estudar disfunções cerebrais e doen-
ças neurodegenerativas, que afetam
2 bilhões de pessoas no mundo, sem
precisar fazer testes em animais para
a busca de novos tratamentos. "Não é
impossível criar um cérebro humano",
afirma Henry Markham, diretor do
projeto. "Faremos isso em dez anos."

Em paralelo, com o financiamento
de US$ 4,9 milhões do Departamento
de Defesa dos Estados Unidos, quatro
laboratórios da IBM vêm realizando
um esforço conjunto com cinco uni-
versidades americanas para criar um
microchip capaz de simular o com-
portamento de 1 bilhão de neurônios
e 10 trilhões de sinapses. Sua ambição
é criar computadores capazes de se
comportar como o cérebro, ou seja, fa-
zer associações sofisticadas de dados
com o mesmo baixo consumo de ener-
gia e que tenham as mesmas reduzi-
das dimensões do cérebro. Agora, com
a primeira fase de testes concluída, o
time da IBM recebeu US$ 16 milhões
para construir um protótipo de chip
capaz de prever o comportamento de
sistemas complexos, como eventos
climáticos e mercados financeiros.
"Hoje vivemos um tsunami de infor-
mações que flui constantemente. Es-
tamos criando um novo paradigma de
computação inspirado no cérebro", diz
Dharmendra Modha, diretor da pes-
quisa. "Trata-se de uma expedição que
une supercomputação, neurociência
e nanotecnologia. Não há como pre-
ver seu impacto, mas chegaremos lá."



O neurocientista Miguel Nicolelis trabalha para controlar máquinas
com o pensamento e faz o que James Cameron exibiu no cinema

Oneurocientista brasileiro Mi-
guel Nicolelis não se impres-

sionou com o filme Avatar, de James
Cameron, em que um soldado para-
plégico controla um corpo alieníge-
na por meio de um elo psíquico. No
ano passado, ele provou, por meio
de testes com um macaco, ser possí-
vel comandar os movimentos de um
personagem na tela de um computa-
dor. "Estamos falando de expandir
o potencial do cérebro", afirma Ni-
colelis. "Seria possível aplicar essa
técnica para além do mundo digital."

A descoberta é apenas mais uma
da série de estudos do neurocientista
no campo do controle mental de com-
putadores. Nos anos 90, Nicolelis co-
meçou a fazer implantes de chips nos
cérebros de macacos. Ele já demons-
trou a viabilidade do sistema, mesmo
que os comandos sejam feitos a con-
tinentes de distância. Nicolelis agora
está prestes a anunciar mais uma no-
vidade. Até este momento, as respostas
das máquinas aos comandos mentais
eram dadas por imagens ou estímu-
los táteis. Um novo método poderá
permitir que as máquinas enviem res-
postas diretamente para o cérebro. "A
eliminação do intermediário agiliza
a troca de informação e abre nossas
possibilidades", afirma Nicolelis.

O neurocientista se refere a um
objetivo antigo: criar uma roupa ro-
bótica que está sendo desenvolvida no
Instituto de Tecnologia da Suíça, em
Lausanne, capaz de fazer tetraplégicos
voltarem a caminhar. Com esse novo
método, pacientes com danos na me-
dula, por exemplo, que não têm sensi-

bilidade na pele e não conseguem interpretar as respostas táteis das máquinas,
poderiam usar o invento. A meta é ter uma roupa robótica funcional em três anos.

As pesquisas nesse campo já vão muito além do uso médico. Hoje as grandes
empresas de tecnologia, como Intel, Microsoft e Google, contam com divisões
que estudam como funciona o cérebro. Estão em busca de novas tecnologias de
interação para usar em tarefas simples do dia a dia, como escrever palavras no
computador ao simplesmente pensar nelas. "Nos próximos cinco ou dez anos,
vamos ter muitos exemplos de usos práticos dessa tecnologia", diz Nicolelis. "Não
tenho dúvidas de que estará inserida no nosso cotidiano em algumas gerações."

Text Box
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