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— INOVAR 

A máquina salva-vidas 
um é simples smartphone 

Snaps, stories, likes e notificações: é assim o dia dos smartphones nas mãos 
das pessoas. Mas há uma nova realidade: os dispositivos móveis estão a ganhar 
relevo na investigação portuguesa em saúde e em breve já estão a salvar vidas. 
Por Rui da Rocha Ferreira 

a Barroca Grande (Covilhã) os cuida-
dos de saúde têm hora marcada. 
Numa aldeia com cerca de 400 habi-
tantes, a Associação Mutualista Covi-
lhanense faz todas as semanas uma 
visita à população que vive mais iso-
lada e que não tem transportes regu-
lares para os centros urbanos, onde 
teriam melhor acesso a cuidados de 
saúde. Para Maria Furtado, 64 anos, 
uma destas visitas revelou-se crucial. 

Apenas com recurso a três peque-
nos sensores e a uma aplicação móvel, foi-lhe dete-
tada uma arritmia cardíaca. Em Portugal, estima-
-se que morram 11 pessoas por dia devido a ataques 
cardíacos. A habitante da aldeia do interior foi de-
pois reencaminhada para o hospital para fazer exa-
mes mais completos: confirmou-se a arritmia, uma 
alteração no ritmo cardíaco. A paciente recebeu 
aconselhamento médico e também medicação. 

A aplicação que ajudou a detetar o problema de saú-
de de Maria Furtado chama-se Health e está a ser de-
senvolvida porAndré Ramos, um estudante do mes-
trado de Engenharia Informática na Universidade da 
Beira Interior. É uma das ferramentas que a unidade 
móvel de saúde da Mutualista Covilhanense utiliza 
paravigiar clinicamente as populações mais isoladas. 

'A aplicação ajuda os técnicos que fazem esta 
deslocação: tem a informação sobre os pacientes  

toda registada, como, por exemplo, níveis de glicose, 
tensão arterial e mais alguns parâmetros, e possibi-
lita a realização de um eletrocardiograma prelimi-
nar", explicou o estudante, também ele covilhanense, 
de 24 anos. 

Ainda em programa de testes, que engloba mais 
de 40 pacientes, André Ramos diz que a receção dos 
idosos ao sistema está a ser positiva, "até mais do 
que estava à espera". "Às vezes estas pessoas, que es-
tão mais isoladas, são menos recetivas à ideia, mas 
em geral gostaram bastante." 

"Naquilo que toca àprópria saúde, é sempre muito 
bem recebida. É claro que eles olham para um apa-
relho tão pequenino e é algo que é diferente, mas 
não notamos qualquer afastamento ou hesitação", 
confirmou por seu turno Isabel Fazendeiro, da Mu-
tualista Covilhanense. 

O exemplo da aplicação Health é um de muitos 
projetos de investigação em Portugal que estão 
a tirar partido da evolução dos dispositivos móveis 
para criar soluções mais avançadas na área da 
saúde. Os smartphones e tablets atuais são fáceis de 
transportar, têm um grande poder de computação 
e integram vários elementos de ponta, como 
os sensores fotográficos que permitem fazer 
muito mais do que tirar fotografias para o Insta-
gram. 

Hoje, o smartphone é chave de entrada na inter-
net, amanhã pode salvar-lhe a vida. 
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André Ráffids, 
estudante de 
Engenharia 
Informática na 
Covilhã 

' 
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— INOVAR 

ISEABLIND O smartphone-guia para cegos 

Em Vila Real, os dispositivos móveis 

estão a ser usados para melhorar a vida 

das pessoas cegas. Investigadores da 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro (UTAD) e do Instituto de 
Engenharia de Sistemas e 
Computadores, Tecnologia e Ciência 

(INES TEC) estão a criar o iSeaBlind, um 

sistema de auxílio à orientação em 

espaços públicos e edifícios. Este 

sistema é composto por três módulos: 

uma aplicação que dá informações 
contextuais, como obstáculos, pontos 
de interesse na proximidade ou a rota 

até esses pontos; uma bengala que tem 

no topo um comando para interagir com 
o smartphone, que por sua vez dá 

indicações em alta voz; e um tablet 
equipado com um software de visão 
artificial. Diogo Santos, de 10 anos, é um 

dos sete utilizadores de testes. O jovem 

diz que a primeira vez que usou o 
sistema foi "um bocadinho difícil", 
sobretudo na orientação, mas depois de  

se habituar "é mais fácil". "Quando 
estiver pronto, acho que vai ser bom 

para mim", conta. Diogo é dos 
utilizadores que mais vezes já 
experimentou o sistema de apoio e está 

convencido de que vai ser uma ajuda 

para outras pessoas que também são 

cegas. "Só precisa de melhorar a 
orientação do tabiet", disse, em jeito de 
dica para os investigadores. 

ARCA[' Jogo da asma SION SOUL Arma anticancro 

Uma aplicação de jogos para crianças 
com asma. Na app Arcade, em vez de 

tocar no ecrã, é preciso soprar para 
interagir com as personagens. Esta 
informação é usada para analisar a 

função respiratória dos jovens e para 
tentar prever crises de asma. "As 
crianças gostam muito de jogos. Já 
testámos em escolas e já conseguimos - 

o que por si só é um feito - ensinar as 
crianças só com o jogo, sem o 
profissional de saúde, a fazer uma boa 

parte dos parâmetros de qualidade que 

são necessários para colher a 
informação da capacidade respiratória", 

revelou João Fonseca, investigador do 
Centro de Investigação em Tecnologias 

e Serviços de Saúde (CINTESIS) da 

Universidade do Porto. Em 2019 
começam os testes finais e em 2020 
deverá ficar disponível no mercado. 

A tecnologia está pronta, faltam é os 
estudos clínicos que validem a app. 

Também a Skin Soul, startup portuguesa 

que fez um programa de incubação num 
centro de investigação da NASA, nos 

EUA, está a criar uma solução de análise 

de imagem para detetar cancro da pele. 

A diferença para a app MpDS (na página 

seguinte) está na maior aposta da 
empresa em inteligência artificial. "A 

imagem é cruzada com um algoritmo 
através da cloud numa base de dados. 
Depois vai dar um resultado que indica 

o risco de malignidade ou de 
benignidade. O médico pode 
automaticamente referenciar o doente 

para a especialidade de dermatologia. 

"A decisão é sempre do clínico, 
independentemente do resultado ser 

baixo ou elevado", disse a fundadora da 

startup Sofia Couto da Rocha. A melhor 
parte? O resultado é dado em menos de 
dois minutos. "O algoritmo é muito 
rápido. O que no fundo estamos a fazer 

é uma otimização do olho humano." 
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MPDS O que dizem os sinais na pele? 

Verão é sinónimo de milhares de 
portugueses ao sol. A empresa F3M e o 
Instituto Fraunhofer estão a criar a app 
MpDS que poderá ser usada por 
qualquer pessoa para fotografar um 
sinal na pele. A imagem é depois 
analisada pelo sistema e diz ao utilizador 
a probabilidade de aquele ser um 
indicador de cancro da pele. A mesma 
tecnologia de análise visual pode ser 
aplicada a outros casos - na Santa Casa 
da Misericórdia em Guimarães está a ser 
usada para fazer um registo da evolução 
de feridas em pacientes. Junta-se uma 
lente microscópica ao smartphone e 
pode até analisar uma amostra de 
sangue. "Essa informação é enviada 
para o laboratório para poder ser 
analisada e logo de seguida é 
redirecionada para o profissional de 
saúde", explica Pedro Salgado, 
coordenador de desenvolvimento de 
negócio na F3M. Quando o produto final  

chegar ao mercado, dentro de um ano, 
poderá também integrar uma 
funcionalidade que vai permitir aos 
profissionais de medicina partilharem 
informação entre si. Um médico de 
família, por exemplo, será capaz de 
captar uma imagem de um sinal de pele 
do paciente e enviar a um colega para 
pedir uma segunda opinião. 

CORDONGRr-j, Envelhecer com boa alimentação 

Maria do Carmo Jorge tem uma voz 
jovem e cheia de energia. Em nenhum 
momento dá a entender que tem 73 
anos e confessa que a idade não é um 
obstáculo para a sua relação com a 
tecnologia. Graças à CordonGris, uma 
aplicação que está a ser desenvolvida 
pelo Instituto Fraunhofer, Maria do 
Carmo já aprendeu alguns aspetos que 
deve melhorar sobre a sua alimentação:  

tem de beber mais água e tem de ter 
especial atenção às quantidades que 
ingere de cada alimento. "Achei graça 
o nutricionista chamar à atenção pelas 
quantidades. Nós dizemos 'um bife com 
cem gramas, isto é muito pequenino'. 
É aquilo que necessitamos, não 
precisamos de mais. Mas para nós, se 
for um bifinho maior, é mais agradável", 
conta. A CordonGris é uma aplicação 
móvel que conjuga dados específicos 
dos utilizadores e cruza-os com uma 
base de alimentos. O objetivo é garantir 
que os mais idosos fazem refeições 
saudáveis e talhadas ao seu perfil. Uma 
das investigadoras do projeto, Maria 
Vasconcelos, revela que 15% da 
população idosa tem problemas de má 
nutrição. "No CordonGris tentamos 
colmatar este problema ao saber 
informação sobre estes idosos, sobre as 
suas preferências alimentares e a sua 
situação atual em termos de peso." 


