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Opinião

Investigação em medicina de precisão

Q
uando os médicos encontram di-
ficuldades na execução de técnicas 
ou procedimentos médico-cirúr-
gicos, entra em ação a investiga-
ção em várias áreas para inovar, 

modificar, simplificar ou tornar semiauto-
mático o procedimento.

Por experiência própria, tenho vivido e 
participado ativamente em projetos deste 
tipo em várias áreas, o que me vai enrique-
cendo cada vez mais. Assim foi com estudos 
da genotoxicidade, efetuados com lamas 
vulcânicas, com produtos marinhos, desde 
água do mar, lamas e algas e com cremes 
vários para a pele.

Os estudos do laboratório de biotecno-
logia dirigido pela Prof.ª Isabel Gaivão, 
na Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro, deram origem a teses de mestrado e 
outros trabalhos apresentados em congres-
sos, como  “Avaliação de possíveis efeitos 
benéficos para a saúde em lamas vulcâni-
cas dos Açores” – monografia; estudos no 

CeNTI - Centro de Nanotecnologia Ma-
teriais Técnicos, Funcionais e Inteligentes, 
onde colaborámos no desenvolvimento de 
uma patente para funcionalizar material 
têxtil com nanocápsulas, permitindo a li-
bertação de medicamentos para a pele. E 
um dos mais recentes, um verdadeiro exem-
plo como as dificuldades do médico ou do 
técnico em executar, tratamento de veias 
patológicas com laser ND:YAG, se pode 
semiautomatizar. As dificuldades são várias 
e vão desde o reconhecimento dos vasos a 
tratar à sua coloração (um grau ligeiro de 
daltonismo pode dificultar). 

A curva de aprendizagem é por isso longa 
e exige tomadas de decisão às vezes difíceis. 
O estudo desenvolvido e agora patenteado 
é um verdadeiro exemplo de como uma 
equipa multidisciplinar pode transformar 
um tratamento manual em semiautomático 
combinando laser-médico com robô cola-
borativo, sensores de vários tipos, câmaras 
de infravermelhos, inteligência artificial e 
uso de realidade aumentada.

Esta equipa multidisciplinar e estas tec-
nologias foram fundamentais para culmi-
nar em “ensinar medicina a um robô”. Este 
projeto desenvolvido no Departamento de 
Inteligência Artificial aplicada do IPCA – 
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave e 
com a colaboração da Universidade do Mi-
nho, dirigido pelo Prof. João Vilaça, é tese 

de doutoramento de Eng. Bruno Oliveira. 
Envolve engenheiros biomédicos e enge-
nheiros mecânicos, e foi finalista no KUKA 
Innovation Award 2019, um concurso a 
nível mundial. O equipamento ajuda na to-
mada de decisão, na precisão dos disparos, 
na captação de imagens e na quantificação 
dos resultados, ajudando na garantia de 
qualidade. O sucesso de equipas pluridisci-

plinares está demonstrado. Portugal é capaz 
do impensável, mas encontra, no entanto, 
barreiras nos financiamentos, nos custos de 
certificação e na industrialização e comer-
cialização.

Mariano Gago “tirou a ciência da gaveta”. 
O Plano de Recuperação e Resiliência de-
veria ser a ponte para atravessar o “vale da 
morte” do empreendedorismo português. 
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Eng Bruno Oliveira, Enf Neusa Tenreiro, Prof A.Lúcio Baptista, Prof João Vilaça na Feira de 
Dusseldorf, Projeto finalista KuKa innovation.


