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Alec Momont, estudante Belga, é o criador do mais recente engenho de prevenção para a saúde 

humana. Este jovem engenheiro, com apenas 23 anos criou um drone não tripulado, que é capaz de 

transportar rapidamente um desfibrilhador, aumentando dez vezes a probabilidade de um doente, 

em situação de paragem cardíaca, sobreviver. 

  

Esta tecnologia demora apenas um minuto a chegar ao local pretendido, num raio de ação de 12 

quilómetros quadrados, sendo que pode atingir uma velocidade de 100 km/hora.  

  

O Desfibrilador Automático Externo (DEA) é um aparelho eletrônico portátil que diagnostica 

automaticamente as, potencialmente letais, arritmias cardíacas de fibrilação ventricular e 

taquicardia ventricular em um paciente. Além de diagnosticar, ele é capaz de tratá-las, através da 

desfibrilação, uma aplicação de corrente elétrica que para a arritmia, fazendo com que o coração 

retome o ciclo cardíaco normal. 

  

Cerca de 80 mil pessoas por ano sofrem de uma paragem cardíaca na UE e apenas oito 

conseguem sobreviver. Alec Momont promete alterar radicalmente as presentes estatísticas, 

aumentando a possibilidade de sobrevivência de 8% para 80%. E como? 

  

A origem da eficiência centra-se no tempo de ação, pois os socorristas necessitam de um curto 

espaço de tempo para chegar ao local (onde está a vítima). Prevê-se que o tempo estimado de 

intervenção esteja compreendido entre os 4 e 6 minutos. 

 

Para além, do próprio desfibrilhador, este comporta um microfone e uma câmara, para que, depois 

de o equipamento aterrar no local da emergência, o médico especialista dê instruções a quem está 

com a vítima, de modo a poderem utilizar o equipamento com maior eficácia. Este é capaz de se 

deslocar de forma independente até ao local, identificando a origem do pedido de emergência 

telefónica através do GPS. 
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Este jovem engenheiro já se encontra a desenvolver um segundo protótipo podendo o 

presente equipamento deslocar-se a uma velocidade até 200 km/h. 

  

De seguida apresento o vídeo que comprova a presente eficácia tecnológica. 
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