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Ciência e Tecnologia ao serviço da Medicina e da Sociedade 
 
A necessidade de saúde e bem-estar 
Um dos novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em todo o mundo, é a saúde de qualidade. 
Deve ser a prioridade máxima, e por isso, todos os países e suas instituições, em conjunto com 
organizações como a Cruz Vermelha Internacional , a UNICEF, entre outras, dedicam-se à defesa do 
direito à vida, e ainda à Investigação e Desenvolvimento para terem mais capacidade de resposta.  

De facto, se a necessidade de saúde geral não for satisfeita, sendo que pertence à base da pirâmide 
de necessidades (Pirâmide de Maslow), muito dificilmente será possível que as sociedades evoluam. 

No entanto, persistem graves desigualdades no acesso à saúde e ao bem-estar, sejam entre países, 
ou internas; algo urgente a ultrapassar, também com o contributo das várias ciências, e uma 
otimização da tecnologia para chegar a todos. 

 

A necessidade de mitigação e prevenção de doenças 

Por sua vez, toda a investigação pública que tem sido realizada no âmbito da cura de um leque variado 
de patologias, estratégias de mitigação e eliminação, bem como a sua prevenção (manutenção de um 
estilo de vida saudável), é extremamente útil para a promoção do bem-estar das sociedades. 

Em Portugal, instituições como Universidades (Universidade NOVA de Lisboa, Universidade Católica, 
Universidade do Minho, entre muitas outras), Fundações (Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação 
Champalimaud, Fundação para a Ciência e a Tecnologia, as que se destacam), Hospitais, e muitas 
mais, contribuem para o crescimento do bem-estar da população. 

A nível internacional, existe ainda, particularmente, o exemplo da Bill & Melinda Gates Foundation 
que combate a doença poliomielite em vários países de África, como a Nigéria, e do Sudoeste Asiático, 
Paquistão e Afeganistão [https://www.endpolio.org/pt, para mais detalhes: série documentário - ep. 
2]. 

 

O contributo das Ciências e das Tecnologias para a Medicina, no apoio às Sociedades  

- A sua importância e desenvolvimento 

Todo o caminho percorrido nestas áreas por cientistas e empreendedores é especialmente valioso 
para as várias medicinas, no que respeita a uma maior capacidade de resposta e mais eficiente aos 
pacientes (na cura, encaminhamento clínico de doenças infeciosas, oncológicas ou cardiovasculares); 
a uma crescente velocidade e precisão nos diagnósticos e outros serviços como o Sistema Alert; uma 
maior diversidade de procedimentos, medicamentos e vacinas; um maior apoio às famílias; e uma 
maior taxa de sucesso em transplantes diversos; algo que também tem chegado a países menos 
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desenvolvidos. Assim, em todo o mundo, começa a assistir-se a uma menor taxa de mortalidade, e 
mortalidade infantil, enquanto que a taxa de natalidade aumenta, assim como a esperança média de 
vida. [fonte complementar] 

Contudo, embora a humanidade tenha superado vários flagelos como a peste negra, varíolas a 
“influenza”, gripes, ébola, e vírus SARS, entre outras epidemias, enfrenta atualmente um novo vírus 
deste último grupo, o chamado SARS-CoV-2, ou a doença Covid-19, declarada pandemia a 11 de março 
de 2020. Veremos então, como a Ciência e a Tecnologia reagem a este tipo de flagelos sociais. 

 

 

A Ciência e a Tecnologia no combate à Pandemia SARS-CoV-2 (COVID-19) 

A situação pandémica que vivemos atualmente é preocupante a vários níveis. O Covid-19 também 
conhecido como coronavírus afeta a população em geral, tanto a nível social como a nível económico. 
Assim sendo, para que a sociedade não seja afetada tão negativamente a tecnologia é essencial. 

A nível económico, todos os países estão a ser afetados devido à pandemia. O encerramento das 
fronteiras é um dos principais fatores de quebra económica, pois provoca uma quebra no turismo, 
setor do qual muitos países dependem para manter a sua economia, nomeadamente, Portugal. As 
empresas e os seus funcionários são também bastante afetados pela pandemia principalmente a 
nível financeiro, mas uma grande maioria, principalmente no setor terciário, consegue trabalhar à 
distância através das novas tecnologias. Tal também acontece com o ensino, que também ocorre à 
distância, com o acesso a conteúdos digitais de forma a que o percurso escolar dos alunos seja 
afetado o mínimo possível. Na situação atual, a tecnologia é também um meio de nos conectar-nos 
com os outros de forma a não existir contacto físico, aproximando as pessoas ainda que à distância. 

Mas, neste momento, a tecnologia é realmente essencial no combate ao Covid-19 pois esta permite 
que a investigação seja o mais rápida e rigorosa possível e ainda o acesso aos números e investigações 
de outros países. Assim a tecnologia auxilia os investigadores a avaliar os seguintes tópicos: 

 

A tecnologia na prevenção do vírus 
 

- “Doação” de processamento de placas de vídeo 

A Nvidia, conhecida fabricante de placas de vídeo, está a incentivar os usuários a doarem o poder de 
processamento das suas GPUs para ajudar no combate ao coronavírus. O desenvolvimento de 
modelos de proliferação da Covid-19 é baseado em cálculos complexos que precisam do maior 
volume possível de processamento. Ao doar parte do trabalho do computador – e, 
consequentemente, energia elétrica – um PC gamer pode ajudar a processar um pequeno pacote de 
informações que ajuda a reduzir o tempo necessário para encontrar uma solução para a situação. 
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- Drones pedindo à população para ficar em casa 

Em alguns países da Europa e da Ásia, governos vêm usando drones para acelerar providências contra 
o coronavírus em espaços públicos. Em Portugal, por exemplo, a polícia usa os equipamentos para 
sobrevoar áreas onde pessoas ainda circulam e emitir um aviso sonoro para que todos fiquem em 
casa. Na China, as autoridades utilizam os aparelhos para acelerar o processo de desinfeção das ruas. 
Eles viajam por cidades inteiras espalhando produtos de limpeza para garantir que o vírus seja 
eliminado de todas as zonas, principalmente daquelas onde o exército de limpeza do governo chinês 
não consegue passar. 

 

- Robôs 

Na Bélgica, a empresa de tecnologia Zorabots emprestou centenas de robôs de companhia para 
idosos em isolamento. A ideia é que, mesmo em casa durante a quarentena, as pessoas possam 
conversar com a família e os amigos por meio de videochamadas. 

 

- Impressão 3D para peças em hospital 
Em Brescia, na Itália, um hospital não podia atender a mais de 250 pacientes na Unidade de Cuidados 
Intensivos com a necessidade de respiração artificial. Além da falta de ventiladores, o problema estava 
no estoque limitado para a reposição de uma válvula que só dura oito horas contínuas de operação. 
No entanto o hospital teve auxílio da comunidade de entusiastas da impressão 3D e, em três horas, 
já havia um modelo da peça e um protótipo pronto que os técnicos podiam testar nos ventiladores. 
Em pouco tempo, o hospital tinha à disposição mais de 100 válvulas para usar. 

https://www.techtudo.com.br/noticias/2020/03/coronavirus-conheca-oito-tecnologias-que-ajudam-
no-combate-a-covid-19.ghtml 

 

Propriedades do vírus 

O coronavírus faz parte uma grande família de vírus que causam várias doenças respiratórias, desde 
doenças ligeiras como a constipação até doenças mais graves como a síndrome respiratória aguda 
grave (SARS) afetando principalmente os pulmões. O vírus entra no corpo pelo nariz, boca ou olhos e 
infeta células que produzem uma proteína denominada enzima conversora da angiotensina 2 (ACE2). 
A célula lê o RNA viral e começa a produzir proteínas que inibem o sistema imunitário e ajudam a 
produzir novas cópias do vírus. Cada célula infetada pode produzir e libertar milhões de cópias do 
vírus antes de morrer, infetando novas células. À medida que o vírus infeta cada vez mais células 
alveolares, a doença pode evoluir para insuficiência respiratória grave e morte. 
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Como são desenvolvidos os testes à doença 

Nos Laboratórios de Virologia está a ser pesquisado um método de teste rápido para diagnosticar a 
Covid-19, identificando a infeção pelo vírus por meio das secreções da garganta. Para criar esses 
testes, foram produzidos diferentes fragmentos de proteínas da superfície do vírus. A partir dessas 
proteínas, são obtidos anticorpos que vão ser usados na montagem do teste para identificar o vírus. 

 

- Terminais biométricos para deteção de sintomas 
Empresas especializadas em identificação biométrica já começam a oferecer mecanismos de deteção 
sintomas de coronavírus. Terminais inteligentes da empresa chinesa ZKTeco, por exemplo, são 
capazes de fazer o rastreio de sintomas da Covid-19 por meio de reconhecimento facial. Segundo a 
empresa, o equipamento leva apenas uma fração de segundo para determinar a temperatura de uma 
pessoa com um desvio de 0,5 graus. A aferição de temperatura também pode ser realizada por 
reconhecimento da palma da mão à distância, ou seja, sem precisar de tocar no aparelho. 
 

A próxima etapa do estudo é inocular as proteínas em animais de laboratório para que possam 
produzir os anticorpos.  

existem testes que detetam os anticorpos do vírus Sars-CoV-2, mostrando quem já teve a doença e 
está protegido. Isso é muito importante, principalmente em casos de pacientes assintomáticos, 
porque estes possuem anticorpos e, em princípio, não serão contagiados podendo retomar suas 
atividades normais.  

https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/Plano-Nacional.pdf 

 

O processo de desenvolvimento de uma vacina - qual o propósito? 

A investigação e o desenvolvimento de uma vacina podem levar, em média, 10 a 15 anos. A indústria 
farmacêutica desenvolve e produz as vacinas. 

Tudo começa com a seleção do antigénio que irá desencadear a resposta imunitária do organismo. 

Pode ser uma amostra de um vírus ou de uma bactéria, por exemplo, que será cultivado em 
laboratório. Primeiro tem de ser isolado e purificado, podendo ser combinado com outros, 
enfraquecido, inativado ou fragmentado, conforme as características que se pretendem para a 
vacina. Podem ser adicionados agentes adjuvantes (que aumentam a resposta imunitária do 
organismo), estabilizadores (para garantir a eficácia durante o período de armazenamento) e 
conservantes (para impedir o crescimento de bactérias ou fungos).  

[https://observador.pt/explicadores/como-nasce-uma-vacina/] 
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Existem cerca de 35 empresas a trabalhar na vacina para o Covid-19, no entanto esta está muito longe 
de ser terminada. Prevê-se que uma vacina que esteja apta para circular no mercado só esteja pronta 
daqui a 12 a 18 meses (no mínimo).  

[https://www.rtp.pt/noticias/mundo/covid-19-para-quando-uma-vacina_n1215574] 

 

Recomendações e Estratégias - Uma visão Global 

Lavar as mãos regularmente com água e sabão ou desinfetar com álcool em gel; o movimento de 
esfregar as mãos mata os vírus que possam estar nas mãos. 

Manter distância social entre si próprio e alguém que esteja a tossir ou espirrar, uma vez que, quando 
isto acontece pequenas partículas líquidas que possam conter o vírus são expelidas. 

Evitar mexer nos olhos, nariz e boca com as mãos, visto que estas tocam em inúmeras superfícies e 
podem ficar contaminadas com o vírus que se encontra nas superfícies. 

Praticar higiene respiratória. Ao tossir ou espirrar fazê-lo para o cotovelo fletido ou para um lenço o 
qual deve ser colocado imediatamente num lixo fechado. 

No caso de haver sinais de febre, tosse e dificuldades respiratórias, procurar atenção médica (de 
preferência por via telefónica). As autoridades de saúde nacionais e locais estão a par da situação e 
assim poderão arranjar uma solução mais rápida no caso de necessidade de internamento. 

Manter-se informado sobre o COVID-19, seguindo os conselhos dados e vendo notícias com espírito 
crítico. 

[https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public] 

 

A capacidade de resposta dos serviços 

O primeiro-ministro assegurou que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem «capacidade de resposta» 
através da reorganização dos seus serviços para a expansão do surto provocado pelo novo 
coronavírus. Explicou, que o sistema terá de ter «a flexibilidade necessária para no limite só estar no 
hospital quem necessariamente e estritamente necessita de estar no hospital, o que será uma 
percentagem menor dos casos que possam vir a registar-se» e ainda que deve seguir-se as instruções 
das autoridades de saúde para evitar o contágio e a propagação do surto. 
[https://www.sns.gov.pt/noticias/2020/03/03/covid-19-sns-tem-capacidade-de-resposta/] 
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Avaliação de risco - Fases do combate a uma nova pandemia 

[https://www.dgs.pt/microsite-da-gripe/gripe-ah1n12009/fases-pandemicas.aspx] 

 

Phases Description 

Primary actions 

Planning and 
Coordination 

Monitoring and 
situation 

evaluation 
Communication 

Slowing down the 
spread of the 

disease 
Constant health 
care provision 

Phase 1 Absence of infection's cases 
in people by the virus 
circulating on animals 

Develop, coach and 
revise periodically the 
National Contingency 
Plan for the pandemic 

Develop strong national 
surveillance plans in 
collaboration with the 

national health authorities 
and other relevant 

sectors 

Complete the 
communication plan 

and start the real and 
possible risks activities 

Promote adequate 
behaviours for individual 

protection. Plan the use of 
pharmaceutical products 

and vaccines 

Prepare the health 
system for the next 

phase 

Phase 2 Human infection cases from 
animals representing a 

possible pandemic threat 

Phase 3 
Sporadic Cases or small 

clusters of human infection 
without enough transmission 

between people to start 
outbreaks in the community 

Phase 4 
People to people 

transmission capable of 
causing outbreaks in the 

community 

Direct and coordinate 
the application of the 
quick measures of the 
pandemic contingency 
plan, in collaboration 
with the WHO, to limit 
and/or slow down the 

spread of the infection. 

Increase surveillance. 
Monitor contingency 
operations. Share 

information with WHO 
and the international 

community 

Promote and 
communicate 
recommended 

interventions in a way 
to prevent and reduce 

the community and 
individual risk 

Implement quick 
operations of pandemic 
contingency and other 

activities. Collaborate with 
the WHO and the 

international community 
whenever needed 

Activate the contingency 
plans 

Phase 5 
Community based 

outbreaks, in one or more 
countries, on a single WHO 

region, provoked by the 
same virus (identified on the 

previous phase) 
Lead and coordinate 

the multi sectional 
resources to decrease 

the social and 
economical impacts 

Monitor and actively 
evaluate the pandemic 

and its impact, as well as 
the contingency 

measures 

Continuously update 
the information for the 
population in general 
and to the interested 

parties about the 
pandemic situation and 
the measurements to 

minimize the risk 

Implement individual, 
social and pharmaceutical 

measures 

Implement new 
contingency plans for 

the health system at all 
levels 

Phase 6 
Community based 

outbreaks, in at least one 
other country and another 

WHO region, caused by the 
same virus, in accumulation 
with the 5th phase criteria. 

Post-peak 
Period 

The climbdown of the 
pandemic leads, in the 

majority of the countries with 
the adequate surveillance, 

for lower levels than those of 
the peak of the curve in the 

6th phase 

Plan and coordinate 
resources and 

additional capabilities 
for possible future 

waves 
Stay alert so that new 

waves can be detected 
Regularly update the 

information for the 
public about any 
alterations in the 
pandemic state 

Evaluate the efficiency of 
the measures used in a 

way as to update 
technical orientations, 

protocols and algorithms 

Restock resources and 
review the plans and 

essential services 

Post-
pandemic 

Period 

Comeback of the virus 
activity, in the majority of the 
counties with the adequate 
surveillance, for the levels 

identified during the 
seasonal virus activity 

Review the lessons 
leant and share 

experiences with the 
international 

community. Restore 
resources 

Evaluate the 
characteristics of the 

pandemic and its 
monitoring and evaluating 
instruments for the next 
pandemic and/or new 

public health 
emergencies 

Disclose the contribute 
of every community 

and sector and 
communicate all the 
acquired knowledge. 

Include that knowledge 
communication 

activities and in the 
planning for the next 
public health crisis 

Promote the rigorous 
evaluation of the 

implemented interventions 
Evaluate the health 

system's answer to the 
pandemic and share the 

acquired knowledge 

 


