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LASERNAVI, UM BOM EXEMPLO 

Como se transfere a tecnologia 
para as empresas na área 
da Saúde 
Medicina, saúde, tecnologia 
incorporada, registos de 
patentes, etc., são máximas 
que estão no espírito de 
cientistas, empreendedores e 
investidores. 
A Comissão Europeia e o 
programa Horizonte 2020 
tinham razões para colocar 
a área da saúde como 
prioritária, não na ótica da 
prestação de cuidados, mas 
sim na da inovação para o 
empreendedorismo. Trata-se, 
possivelmente, de uma área 
em que empresas criativas 
e universidades baseadas na 
experiência de profissionais 
podem criar mais produtos 
inovadores para o mercado 
global. 
Falámos com António 
Lúcio Baptista, cirurgião 
cardiotorácico, cientista, 
inovador, presidente da 
ALTEC. Ele é o pai da ideia 
do LaserNavi. 

Vida Económica — Disse há tempos, 
numa conferência, que Portugal este-
ve demasiados anos a produzir ciên-
cia para os outros. 

António Lúcio Baptista —  É verdade 
que Portugal, fruto da política da altura 
baseada em publicações científicas, es-
teve demasiados anos a produzir ciência 
para as bibliotecas ou para investidores 
internacionais. 

Continuamos a arrastar o fardo de 
opções políticas erradas e até da miopia 
política que complicam a vida a cientis-
tas, empreendedores e empresas. Não é 
só falta de apoio. Falo antes de barreiras 
e obstáculos desde a asfixia tributária, 
que não permite às empresas investir, 
como a falta de reconhecimento do mé-
rito e o "amiguismo". Terreno minado e 
jogadores com cartas viciadas. 

VE — Como conseguiram fundos 
para desenvolver o LaserNavi? 

ALB — As minhas experiências com 
fundos foram desencorajadoras. Atrasos 
nos reembolsos, longas esperas por deci-
sões, um terreno difícil para trabalhar e 
fora da realidade e da velocidade que o 
momento exige. 

O projeto LaserNavi foi autofinancia-
do e é um produto acabado que apre-
sentaremos na Medica de Düsseldorf. 
Não é mais um, é um projeto ganhador 
e de nível mundial, concluído em tempo 
recorde no IPCA (Instituto Politécnico 
do Cávado e Ave), com a colaboração 

da Universidade do Minho, numa exce-
lente equipa dirigida pelo Professor João 
Vilaça, do departamento de Inteligência 
Artificial Aplicada do IPCA. 

VE — Como chegaram a finalistas 
do prémio mundial KUKA Innovation 
Award? 

ALB O concurso ao prémio KUKA 
Innovation Award 2019 foi um daqueles 
atrevimentos que correu bem. Em mais 
de 30 projetos de nível mundial, ficar 
nos cinco selecionados a finalistas é mais 
ou menos como ser apurado para a final 
da Champions. 

Ensinar medicina a um robô 

VE — Ao que percebo, neste projeto 
prevê-se uma interação com o robô e 
o profissional de saúde. 

ALB — É verdade. E 
mais do que isso. Esta-
mos de facto a ensinar 
medicina a um robô. 
Trata-se de um robô co-
laborativo que ajuda ao 
interagir com o profis-
sional de saúde. A KUKA 
é só a maior empresa do 
mundo de robótica. De 
facto, nunca tinha pensa-
do em ensinar medicina a 
um ser humanoide. Já fiz 
muitas coisas na minha 
vida, em Portugal e noutros países, des-
de medicina, cirurgia, investigação cien-
tífica em múltiplos projetos. O grau de 
precisão que se está a atingir neste pro-
jeto é superior ao dos próprios médicos. 
Evita o erro humano, ensina os mais 
novos, melhora os resultados, causa me-
nos dor, é mais rápido e traz menores 

custos, gravando e integrando dados e 
fornecendo resultados. 

VE — Como vê as atuais possibilida-
des de Portugal nesta área? 

ALB — Temos em Portugal excelentes 
cérebros, dos melhores do mundo, um 
país ótimo para viver e boas universida-
des. E a pergunta é: e então porque não 
crescemos? A minha explicação é que 
não "saem de cima de nós", abafam-nos 
com burocracia, há interesses e uma 
distorção da realidade. Há taxas e taxi-
nhas por todo o lado. Não há reconhe-
cimento do mérito e, além disso, o país, 
por assim dizer, está "armadilhado". 

VE — O que mais o impressiona nos 
mais jovens cientistas? 

ALB — A franqueza com que dizem 
o que sentem. A propósito deste pro-

jeto, um jo-
vem cientista 
apontou que 
se o concur-
so fosse na-

 

cional seria 
para amigos. 
Esta afirma-
ção é dema-

 

siado grave, 
por revelar o 
espírito e o 
pensamento 
de uma parte 

nova geração. Acham que deram 
um nó cego no país. 

VE — Como se podia agilizar esta 
transferência de tecnologia? 

ALB —  Ora, como sabemos, as em-
presas e o seu desenvolvimento são de-
terminantes para fazer crescer a econo-

 

mia. Portugal é um país a marcar passo, 
sendo que há 20 anos que a economia 
cresce muito pouco em comparação 
com parceiros que apresentam cresci-
mento e taxas à volta dos 7%. Ao falar 
de transferência de tecnologia para as 
empresas e assim atravessar o "vale da 
morte do empreendedorismo portu-
guês" (Daniel Bessa), é necessário prio-
rizar a retirada de obstáculos que os 
governos têm colocado, complicando e 
mantendo Portugal no ranking de ino-
vador moderado, segundo o European 
Innovation Score Board da Comissão 
Europeia. 

Assim, para ajudar as empresas, o tra-
balho político e social mais importante 
será o de retirar obstáculos, descompl 
car e, já agora, desminar. 

Ingredientes 
para projetos 

de sucesso na área 
da saúde 

1° - Uma ideia inovadora para 
solucionar problemas ainda não 
resolvidos e baseada na experiência 
acumulada de profissionais. 
2° - Colaboração de um aluno de 
doutoramento nesta área. 
3° - Centro de investigação tecnológica 
(universidade, politécnico, etc). 
4° - Colaboração da empresa do setor 
em casos específicos pode ser uma 
grande ajuda — visão de mercado. 
5° - "Não abrir o bico" até estar 
registada a patente. 
6° - Muitas reservas no que diz 
respeito a fundos porque podem 
atrasar, ou mesmo bloquear o projeto. 

desta 

o 

António Lúcio Baptista, à direita, juntamente com a restante equipa do projeto LascrNavi. 

"Para ajudar as empresas, 
o trabalho político e social 

mais importante será 
o de retirar obstáculos, 

descomplicar e, já agora, 
desminar" 
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Cada equipa finalista teve acesso, durante 
um ano, a um robô KUKA LBR Med 
para desenvolver os seus projetos 

t 

Projeto LaserNavi é finalista da competição 
KUKA Innovation Award 2019 
O projeto LaserNavi 
(robô colaborativo 
baseado em inteligência 
artificial [IA] para o 
tratamento laser de 
lesões vasculares), 
pela sua facilidade de 
utilização e eficácia, vai 
permitir reduzir o tempo 
e custo do tratamento, 
minimizar potenciais 
complicações associadas 
ao erro humano e, 
desta forma, aumentar 
a confiança de médicos 
e doentes na adesão à 
terapêutica. 

O LaserNavi foi selecionado, 
por um júri internacional de es-
pecialistas como um dos cinco 
projetos mais inovadores e com 
maior potencial económico da 
competição internacional de ro-
bótica médica - KUKA Innova-
tion Award 2019. Competição 
onde especialistas de todo o mun-
do foram encorajados a apresen-
tar propostas de novos conceitos 
de robótica colaborativa que pos-
sam melhorar os tratamentos mé-
dicos atuais. 

Cada equipa finalista teve aces-
so, durante um ano, a um robô 
KUKA LBR Med para desenvol-
ver os seus projetos. Durante este 
período, beneficiaram também 
de formação na sede da empresa 
na Alemanha e acompanhamen-
to técnico por especialistas da 
KUKA. 

Projetos apresentados 
em Düsseldorf 

Os cinco projetos finalistas 
serão apresentados, de 18 a 21 
de novembro 2019, na prin-
cipal montra de dispositivos 
médicos do mundo, a MEDI-
CA, em Düsseldorf, na Alema-
nha. Durante os quatro dias do 
evento os projetos finalistas se-
rão apresentados aos principais 
stakeholders e investidores da 
área da saúde. O projeto vence-
dor receberá também um pré-
mio no valor de 20 mil euros 

O consórcio liderado pelo 2Ai-
-IPCA, com coordenação técnica 
de João L. Vilaça, visa combinar 
conceitos de inteligência artificial 
com a área da robótica colabora-
tiva para melhorar a identificação 
e tratamento de lesões vasculares 
por aplicação laser. O procedi-
mento médico atual, realizado 
anualmente em milhões de pes-
soas por todo o mundo, apresen-
ta reconhecidas dificuldades de 
aplicação pela elevada curva de 
aprendizagem que compreende. 
Para diminuir essa dependência, 
o LaserNavi (tecnologia patentea-
da) dispõe de um sistema de visão 
baseado em IA e realidade aumen-

  

tada para deteção de lesões vascu-
lares, e de uma interface natural 
baseada na colaboração humano-
-robô que assegura uma precisa e 
segura aplicação do tratamento. É 
expectável que a introdução deste 
sistema, pela sua facilidade de uti-
lização e eficácia, permita reduzir 
o tempo e custo do tratamento, 
minimizar potenciais complica-
ções associadas ao erro humano e, 
desta forma, aumentar a confian-
ça de médicos e doentes na adesão  

à terapêutica. 
A orientação clínica deste pro-

jeto está a cargo do cirurgião 
cardiotorácico António Lúcio 
Baptista e apresenta a seguinte 
equipa de investigadores: Bruno 
Oliveira (investigador 2Ai-IPCA 
e ALGORITMI-UM - aluno de 
doutoramento deste projeto), 
Pedro Morais (investigador 2Ai-
-IPCA), Fernando Veloso (inves-
tigador 2Ai-IPCA), António Mo- Reinaldo Ribeiro (empresário da (investigador ALGORITMI-UM 
reira (investigador 2Ai-IPCA), área da robótica, e Jaime Fonseca e co-coordenador). 

Projeto LaserNavi vai ser apresentado na MEDICA em Düsseldorf. 
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