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Maria Manuel Mota destaca o papel do iMM no desenvolvimento dos testes PCR e no apoio aos lares Jocelyne Demengeot (junto ao coronel Carlos Penha-Go 

Inês Schreck 
ines@jn.pt 

CIÊNCIA  Não são profissionais de 
saúde, mas também foram chama-
dos álinha da frente. Emmarço de 
2020, cientistas de todo o país lar-
garam os seus projetos e coloca-
ram o saber e experiência ao ser-
viço de um bem comum - comba-
ter a pandemia. Fizeram milhares 
de testes de diagnóstico nos hos-
pitais e em lares, criaram ventila-
dores quando estas máquinas es-
casseavam no mercado interna-

  

cional, desenvolveram aplicações 
para controlar a disseminação da 
infeção, puseram a inteligência ar-
tificial a ajudar os médicos, estu-
daram a resposta imunitária da po-
pulação e continuam de olhos pos-
tos na efetividade das vacinas. 

O Instituto de Medicina Mole-
cularJoão Lobo Antunes (iMM), o 
Instituto Gulbenkian Ciência 
(IGC) e o Instituto de Engenharia 
de Sistemas e Computadores, Tec-
nologia e Ciência (INESC TEC) re-
bobinaram o filme de dois anos 
muito intensos. Houve vitórias e  

frustrações. Mas ficou a sensação 
de dever cumprido. 

1mm 
Testagein nos lares foi 
"contributo incrível" 

A10 de março de 2020, Maria Ma-
nuel Mota recebeu o telefonema 
que revolucionaria o curso da ins-
tituição que lidera nos meses se-
guintes. Era um chefe de serviço 
de um hospital de Lisboa preocu-
pado com a falta de testes para 
diagnosticar o SARS-Cov-2 nas  

equipas. Já usavam a tecnologia 
PCR no íMM e Maria Manuel 
Mota disponíbilizou-se para aju-
dar. Reuniu uma equipa, foram à 
procura de reagentes no 
mercado nacional e ar pe -

 

rancaram, seguindo as 
orientações interna-
cionais. Rapidamen-

 

te obtiveram luz ver-

 

de das autoridades de 
saúde e ciência e vinte 
dias depois daquele telefo-
nema estavam a testar oficial-
mente as primeiras amostras, re-
corda a investigadora. 

Um passo em tempo recorde 
que permitiu dar uma mão aos 
hospitais e logo estender a outra 
aos lares de idosos. Ao mesmo 
tempo, os investigadores descre-
veram num documento todos os 
procedimentos para fazer os tes-
tes e distribuíram-no por outros 
centros de investigação. Em abril, 
já havia 22 instituições científicas 
a fazer testes para os lares. A dire-
tora executiva do iMM é perentó-
ria: "foi um contributo incrível 
naquela altura". 

O projeto cresceu, envolveu 
mais de cem voluntários, e, com 
o apoio da Fundação Francisco 
Manuel dos Santos, montaram 
um laboratório com capacidade 
para fazer três mil testes por dia. 
Atualmente, o iMM é responsá-
vel pela testagem nos lares de 88 
concelhos. "Tenho a certeza que 
evitámos imensos surtos", asse-
gura Maria Manuel Mota.  

2022 

INESC TEC 
Urna app mal-amada, 
ventiladores e robô 

"O exército estava preparado". A 
expressão pode não ser a mais fe-
liz em tempo de guerra, mas Rui 
Carlos Oliveira usa-a para enfati-
zar como o investimento ao lon-
go dos anos na ciência é decisivo 
em momentos críticos. Os exem-
plos das vacinas e dos testes de 
diagnóstico são os mais falados, 
mas não são únicos. Dos equipa-
mentos hospitalares à inteligên-
cia artificial, a ciêncíaestá sempre 
presente. Mas nem sempre corre 
tudo bem. Um dos projetos mais 
visíveis do instituto nos últimos 
dois anos é também um dos que 

Investigadores 
saíram da reserva 
para a frente de 
combate à eovid4.9 

Deram a mão aos hospitais quando não havia testes 
e criaram ferramentas para contornar dificuldades 
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Os meses passaram e o iMM vi-
ria a desenvolver mais duas "task 
force". Uma, em conjunto com 

outras instituições da zona de 
Lisboa, para fazer os ras-

 

P4 treios serológicos nacio-

 

nais e perceber que 
percentagem da po-
pulação jáestava imu-
ne ao vírus. Outra, 

O com os olhos postos no 
futuro: a criação de um 

biobanco com amostras de 
doentes infetados do Hospital 

de Santa Maria. Neste momento 
tem "mais de 15 mil amostras de 
doentes com historial clínico as-
sociado", conta a investigadora. E 
já há estudos científicos com base 
nas amostras ali conservadas. 
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ínçalves), do ICG, segue a efetividade das vacinas A "Stayaway covid", criada pelo INESC TEC, não teve o resultado esperado e vai ser encenada 

lhe causa maior deceção. 
O administrador do INESC TEC, 

no Porto, é o rosto da "Stayaway 
covid", a aplicação de telemóve I 
para alertar os utilizadores sobre 
os contactos de risco. 

Desenvolvida em seis meses -
um tempo recorde que só foi pos-
sível graças "às centenas de den-
tistas que já tinham trabalhado 
anteriormente naquela área" - a 
app não teve o resultado espera-
do porque não recebia dos servi-
ços de saúde a informação sobre 
os infetados. Chegou a ultrapas-
sar os três milhões de downloads, 
mas sem utilidade prática, perma-
nece moribunda à espera de ser 
definitivamente encerrada. 

RAPIDEZ ESBARRA NA BUROCRACIA 
O PNEUMA, um ventilador alter-
nativo de baixo custo para usar 
como último recurso em doentes 
com dificuldades respiratórias, foi 
outro projeto do INESC TEC que 
nasceu num abrir e fechar de 
olhos, numa altura em que a falta 
destes equipamentos era uma das 
maiores preocupações da comuni-
dade médica "Em dois meses con-
seguimos produzir centenas de 
ventiladores que foram entregues 
à ARS Norte", recorda Ruí Carlos 
Oliveira. Também aqui ficou um 
amargo de boca. O processo esbar-
rou na certificação dos ventilado-
res como dispositivo médico e os 
equipamentos não chegaram a ser 
usados. "Portugal tem uma buro-
cracia exasperante", critica. Fica a  

esperança: talvez "alguém tenha 
aprendido alguma coisa" e "da 
próxima vez o caminho das pedras 
seja mais fácil". 

As ideias que iam surgindo nos 
vários departamentos de investi-
gação do instituto passaram do 
papel à prática sem demora Um 
robot para desinfeção do ar e de 
superfícies contaminadas com o 

PORMENORES 

Marinha ajudou 
Pensado na Marinha e desenvol-
vido com uma empresa portu-
guesa, o ventilador mecânico 
Nortada X-95 entrou em &se de 
produção no final do ano passa-
do, depois de ter passado nos tes-
tes de certificação feitos na Ale-
manha. 

Apoio à investigação 
A Fundação para a Ciência e Tec-
nologia, em colaboração com a 
Agência de Investigação Clínica 
e Inovação Biomédica, abriu uma 
linha de financiamento especial 
para projetos de investigação que 
dessem resposta célere às neces-
sidades do Serviço Nacional de 
Saúde. O "Research4Covidl9" 
apoiou 66 projetos na primeira 
fase da pandemia 

SARS-CoV-2 começou a ser testa-
do em julho de 2020 no Centro 
Hospitalar de S. João e, mais tar-
de, no aeroporto do Porto. A tec-
nologia do RADAR acabou por ser 
licenciada a uma empresa. 

A utilização da inteligência arti-
ficial para análise de raio X toráci-
cos de doentes infetados, com o 
objetivo de ajudar o diagnóstico 
médico foi outro projeto, desen-
volvido em conjunto com a ARS 
Norte e o Hospital de Gaia, que 
chegou a bom porto. 

GULBENKIAN CIÊNCIA 
Variantes e vacinas 
seguidas à lupa 
Tal como o iMM, no início o Ins-
tituto Gulbenkian Ciência (IGC) 
começou por dar a mão aos hospi-
tais que não tinham capacidade 
laboratorial para realizar testes 
PCR, nomeadamente °Amadora-
-Sintra e o Centro Hospitalar Lis-
boa Ocidental. Mas novos proje-
tos se precipitaram. Em colabora-
ção com o INSA, os investigado-
res trabalharam na sequenciação 
do vírus e no rastreio de variantes 
de preocupação, um projeto que 
se mantém. Além da radiografia 
do presente, este rastreio tem um 
lado preditivo. "Temos investiga-
dores a tentar perceber como 
pode evoluir o vírus no futuro, 
com base na evolução do passa-
do", resume Jocelyne D em en-
geot, imunologista e investigado-
ra principal do IGC. 

O teste com amostra de saliva, 
desenvolvido em colaboração 
com os hospitais D. Estefânia e 
Amadora-Sintra para tomar o dia-
gnóstico menos massacrante, so-
bretudo para as crianças, foi outro 
foco do IGC. Com uma sensibili-
dade semelhante à dos PCR com 
amostras nasofaríngeas e superior 
à dos testes rápidos de antigénio, 
o teste de saliva do IGC acabou 
por ser o vencedor do Grande Pré-
mio da Sociedade Portuguesa de 
Pediatria. Continua a ser usado no 
instituto para monit o rizar a infe-
ção nos colaboradores. 

O IGC apostou também em se-
guir a resposta imunológica ao ví-
rus. Primeiro avançou com testes 
serológicos, em Almeirim, e de-
pois criou o programa Info Vac, 
que monitoriza a efetividade das 
vacinas em diferentes grupos po-
pulacionais. O projeto acompanha 
profissionais de saúde, idosos re-
sidentes em lares, doentes onco-
lógicos e professores, num total de 
cerca de três mil pessoas. 

Já se sabe que a idade e a utiliza-
ção de imunossupressores com-
prometem a eficácia das vacinas, 
mas Jocelyne Demengeot quer 
chegar mais longe e contribuir 
para que as estratégias de vacina-
ção sejam mais personalizadas. 
"No futuro, a minha ambição é, 
medindo um ou dois parâmetros, 
ser capaz de dizer que a pessoa tal 
precisa de um reforço da vacina 
em dois ou três meses ou não pre-
cisa", confessa a imunologista. • 

Discurso direto 
"Decidimos que queríamos 
fazer testes [de diagnóstico 
à covid-191 a um preço 
justo, o que foi um 
contributo para que o setor 
privado descesse o valor 
cobrado ao Estado" 

Maria Manuel Mota 
Diretora Executiva do iMM 

"Somos todos ignorantes 
em muita coisa, tudo é um 
processo de aprendizagem. 
O maior impacto deste 
projeto [stayaway covid] 
foi o que nos permitiu 
aprender para o futuro" 

Rui Carlos Oliveira 
Administrador do INESC TEC 

"No futuro, a minha 
ambição enquanto 
imunologista é, medindo 
um ou dois parâmetros, ser 
capaz de dizer que tal 
pessoa precisa de um 
reforço da vacina ou não" 

Jocelyne Demengeot 
Investigadora principal do IGC 


