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Health Cluster Portugal cria 
novas tecnologias médicas 
Durante três anos e com seis milhões de euros, a Siemens vai liderar 24 entidades na produção 
de novos dispositivos médicos, tais como um sapato de alta tecnologia que previne úlceras diabéticas. 

JOÃO PALMA-FERREIRA 
jterreira@jornaleconomico.pt 

Seis milhões de euros serão apli-
cados em vários projetos de pro-
dução e comercialização das tec-
nologias médicas de "Smart 
Health", um conceito que inclui 
dispositivos médicos e soluções 
de saúde digital, com base em 
Tecnologias de Informação, Co-
municação e Eletrónica (TICE) e 
em Tecnologias Futuras e Emer-
gentes (FET). 

Trata-se do projeto "Smart 
Health 4 All", que foi candidatado 
aos fundos do "PortugaI2020". "In-
tegra 24 entidades e terá uma du-
ração de três anos", revelou ao Jor-
nal Económico o diretor executivo 
do Health Cluster Portugal (HCP), 
Joaquim Cunha, adiantando que "o 
lider do projeto é uma empresa — a 
Siemens Healthineers —, que man-
terá um foco forte no mercado". 

Entre os oito produtos que se-
rão desenvolvidos neste projeto 
estão o "My Care Shoe", um sapa-
to para prevenção da ulceração do 
pé diabético, com sistema passivo 
de monitorização da pressão plan-
tar e um sistema ativo personali-
zado de redistribuição da pressão 
ao doente. Ou o "MuscleBAN 
Strap", que é uma estrutura têxtil 
não modular constituída por elé-
trodos secos laváveis, conexões 
plug-and-play e módulos Blue-
tooth para eletromiografia super-
ficial. Também figura nos produ-
tos a criar o mobiliário com pro-
priedades de sensorização, moni-
torização e controlo do ambiente 
do quarto com vista à melhoria da 
qualidade do sono, e uma almofa-
da para monitorizar a qualidade 
do sono, refere o HCP. 

"Durante os três anos de vigên-
cia do projeto também queremos 
preparar uma plataforma e um 
guia que irão ajudar o desenvolvi-
mento de soluções smarth health, 
para que outras organizações pos-
sam dar continuidade a este proje-
to", afirma Joaquim Cunha. 

Além da Siemens Healthineers, 
são promotores desta iniciativa a 
2CA Braga, a Altran, a APINEQ a 
Ortomedical, o Centi, o Citeve, a 
Faculdade de Engenharia do Por-
to, a Faculdade de Medicina do 
Porto, a Frauhofer Portugal, a 
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Heatlhy Systems, o Inegi, o 
INESCTEC, o IPN, o ISEP, o IS-
PUP, a Neuroinova, a Neutroplast, 
a Plux, a Sensing Future, a Sonae 
Indústria, a Têxteis Penedo, a Uni-
versidade de Aveiro e o HCP. 

Como mentores deste projeto 
estarão presentes a Abbot, o 
IQVIA, o Kaizen Institute, a 
Medtronic, a Roche e a Siemens 
Headhineers. 

Estes projetos serão acompa-
nhados por uma comissão científi-
ca, legal e regulamentar composta 
pelo HCP, o CEIC, a DGS, o Infar-
med, o INPI e pela SPMS. Refira-
-se que o HCP é uma associação 
privada sem fins lucrativos com 
mais de 180 associados, incluindo 
instituições de I&D, universidades, 
hospitais e empresas das áreas da 
farmacêutica, biotecnologia, tec-
nologias médicas e serviços. 

Joaquim Cunha reconhece que 

a montagem de uma iniciativa 
destas, com 24 entidades, é com-
plexa porque algumas serão com-
plementares, mas haverá outras 
que são concorrentes". 

"Na saúde parece que é tudo 
mais difícil, por um lado porque se 
relaciona com a ideia de um bem-
-estar quase mágico, mas, por ou-
tro lado, porque o mercado em que 
se move é de grande dimensão, 
onde tudo é mais regulado e mais 
regulamentado", diz. Este sector 
tornou-se muito sofisticado por-
que os projetos de saúde tendem a 
incorporar mais tecnologia. 

"Os grandes avanços ocorridos 
na saúde nas últimas duas décadas 
foram feitos à custa de novas tec-
nologias, com projetos que eram 
impensáveis ainda há pouco tem-
po, como é o caso das teleconsultas 
que beneficiaram a qualidade de 
interpretação de relatórios técni-
cos e que democratizam o acesso a 
grandes especialistas", comenta o 
responsável do HCP. 

"No sector da saúde havia tradi-
cionalmente três grupos profissio-
nais: os médicos, os enfermeiros e 
os auxiliares. Atualmente, além 
dos grupos tradicionais, também 
há tecnólogos, que são especialis-
tas em determinados equipamen-
tos sofisticados e que ajudam a in-
terpretar os dados dos exames mé-
dicos", refere Joaquim Cunha. 

"Atualmente as pessoas vivem 
mais anos, mas com maleitas. A 
este nível, há vantagens em trazer 
mais tecnologia para a saúde, en-
volvendo novas áreas que não es-
tavam presentes na saúde, como o 
sector têxtil, e outras indústrias 
adjacentes. Essas novas tecnologia 
estão a tirar as pessoas dos hospi-
tais, aumentando os tratamentos 
em casa. Para este efeito, foram in-
troduzidos equipamentos como as 
pulseiras que permitem monitori-
zar indicadores de saúde", comenta 
o responsável do HCP. 

"Estão reunidas condições para 
criar um novo modelo de negócio 
na saúde", considera Joaquim Cu-
nha, defendendo que "é preciso au-
mentar a prevenção para ser possí-
vel atenuar o custo global em todo 
o processo que visa curar doentes". 
No próximo dia 25 de fevereiro o 
HCP promove um Webinar a di-
vulgar este projeto de forma mais 
detalhada. • 


