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Finalistas 
de 2016 
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Nano4 Global. Diagnosticar Neuroinova. Saúde cognitiva 
doenças em segundos ajustada a todas as idades 
Empresa portuguesa de 
nanotecnologia coloca Portugal 
na vanguarda dos métodos de 
diagnóstico clínico. A Nano4 Global 
vai participar na Web Summit 

"Como se de peças Lego se tratasse, as molé-
culas encaixam umas nas outras e, através do 
ADN, rec6nhecem a doença." De bata bran-
ca, rodeado de tubos de ensaio e outros ma-
teriais de laboratório, Pedro Baptista, um dos 
cofundadores da Nano4 Global, explica o 
funcionamento do produto da sua startup. 

A ideia é agilizar a forma como se ras-
treiam, diagnosticam e acompanham as 
doenças. Com  um dos kits portáteis da em-
presa, é possível perceber se uma pessoa so-
fre ou não de determinada patologia. Verten-
do algumas gotas recolhidas do organismo do 
paciente, observa-se a reação do líquido. Se 
continuar vermelho, é porque a doença está 
presente. Mudando de cor, estamos perante 
um caso negativo. A reação é instantânea. 

"A nossa maior vantagem competitiva é o 
nosso diagnóstico molecular ser extrema-
mente rápido, para além de barato", conta o 
investigador da Faculdade de Ciência e Tec-
nologia, da Universidade Nova de Lisboa, lo-
cal onde trabalha a equipa da Nano4 Global. 

Do laboratório para o mercado 
A empresa foi fundada em dezembro de 
2015, no entanto, surge no seguimento de 
um longo processo de investigação. Há mais 
de dez anos que Pedro Baptista se dedicava a  

estudar a nanotecnologia aplicada ao dia-
gnóstico médico. Em 2012, um prémio de 
mérito científico colocou o trabalho na ribal-
ta e fez surgir a questão da comercialização 
do produto. 

No ano passado, ao investigador juntaram-
-se Alexandra Fernandes, com um back-
ground académico e empresarial, e Filipe As-
soreira, da área farmacêutica. Os três funda-
ram a Nano4 Global e têm conseguido des-
tacar-se: são finalistas do Prémio Inovação 
NOS e foram uma das 67 startups escolhidas 
no Road 2 Web Summit do programa Star-
tup Portugal, lançado pelo governo. 

Ajudar em situações de urgência 
Neste momento, os kits de diagnóstico já 
permitem a identificação de tuberculose. 
O próximo passo a é conseguir a validação 
clínica da utilização do produto em casos de 
infeção pelo vírus zika. Ao mesmo tempo, 
estão a ter lugar ensaios clínicos para despis-
te de leucemia mieloide crónica. 

Estando ainda sobretudo em Portugal, a 
Nano4 Global tem em vista a internaciona-
lização. Tem trabalhado com Brasil e Angola 
para o estabelecimento de parcerias e consi-
dera que o seu método de diagnóstico será 
útil principalmente em situações que neces-
sitem de uma solução rápida, em tempo real. 
"Poderíamos, por exemplo, fazer a diferença 
nos pontos de entrada de refugiados na-Eu-
ropa; ajudando a um rastreio de doenças 
mais eficaz, facilitando nos processos de 
triagem", acredita Pedro Baptista. 

— Marta Velho 

Treinos cognitivos para todos 
os pacientes em computador 
e programa que permite avaliar 
a saúde do cérebro da população 
distinguido no Prémio NOS Inovação 

Em cada mil habitantes há 30 novos casos de 
problemas cognitivos associados a patolo-
gias, desde simples alterações, a demência e 
Alzheimer. Vítor Cruz e Joana Pais, investi-
gadores na área das neurociências clínicas, 
trabalhavam num hospital do Serviço Nacio-
nal de Saúde quando foram confrontados 
com as necessidades no plano de reabilitação 
cognitiva, "no processo de treinos, que eram 
realizados em consultório e com papel e lá-
pis", explica Vítor Cruz, frisando que "em 
muitos casos os doentes moram longe do 
hospital, nem sempre vão aos treinos cogni-
tivos e, quando vão, estão cansados para con-
seguirem alcançar progressos". 

Assim surge a Neuroinova em 2011, que é 
finalista dos prémios NOS Inovação 2016, na 
categoria de PME. E qual a inovação? "Perce-
bemds que os problemas cognitivos não se 
resolviam com os métodos clássicos, era pre-
ciso fazer uma viragem e avançar para as tec-
nologias de informação", adianta Vítor Cruz. 

E partiram para a criação de uma ferra-
menta tecnológica, com exercícios diferen-
ciados, de acordo com a necessidade do pa-
ciente e a idade, desde os mais pequenos aos 
mais idosos, sempre monitorizados. 

Assim surge o Cogweb (web-based cogniti-
ve"training), que "elimina todas as barreiras  

de acesso, porque os exercícios em formato 
computadorizado são feitos em casa, moni-
torizados e alterados caso haja necessidade. 
O paciente está no seu ambiente". 

Durante os primeiros três anos mais de 
dez mil pessoas utilizaram o Cogweb, "o que 
permitiu avançarpara um novo formato, 
porque era possível extrair do sistema ele-
mentos com poder de diagnóstico", referiu o 
CEO da empresa. 

Surge o Brain on Track (cognitiva monito-
ring system), um teste de computador para 
realizar ao longo da vida, avaliando de forma 
sustentável a saúde cognitiva da população. 
A empresa tem uma parceria com o Institu-
to de Saúde Pública da Universidade do Por-
to que segue 2800 indivíduos, do Porto, dos 
dois sexos e de diferentes idades. "Além dis-
so temos uma parceria com a Câmara de 
Aveiro, que quer ser uma SmartCity." 

A empresa tem parcerias com as universi-
dades de Porto, Aveiro, Minho, Coimbra e 
Beira Interior e com as principais institui-
ções de saúde, municípios e IPSS, "pcir exem-
plo com a Santa Casa da Misericórdia de Vila 
Velha de Ródão, uma região isolada cujos ci-
dadãos vão ter acesso a estes programas". 

Os testes em papel e o Cogweb já foram 
traduzidos para inglês e espanhol com o ob-
jetivo de chegar a outros mercados. 

— Virgínia Alves 

Em 2016 realiza-se a segunda edição 
do Prémio Inovação NOS, com o Dinheiro 
Vivo e a TSF. Durante 25 semanas 
revisitamos os 25 finalistas de 2015 


