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A tragédia italiana despertou consciências de 
entidades e pessoas. Perante a doença, ninguém 
deveria ter de escolher quem vive ou morre. E há 
portugueses a tratar do assunto. 

Ventiladores. 
Os projetos 
`macie in' 
Portugal 
que querem 
ser a solução 

DANIELA SOARES FERREIRA 
daniela.ferreiruci.io,dine.pt 
JOÃO AMARAI. SANTOS 
joao.scnttos;u ion/ine.pt 

É o aparelho de que o mundo inteiro 
fala e mais deseja, mas que todos dizem 
faltar: a maioria do comum dos mor-
tais ignorava a sua importância, mas o 
ventilador tornou-se o elemento impres-
cindível para os sistemas dc saúde de 
todo o mundo no combate à pandemia 
do novo coronavírus. A covid-19 ataca 
os pulmões e é por isso que os ventila-
dores são tão necessários, urna vez que 
realizam a ventilação mecânica em 
pacientes com dificuldades respirató-
rias graves. 

Todos os governos têm procurado adqui-
ri-los, e em Portugal começam a surgir 
projetos inovadores que dão alguma espe-
rança. "Entre ofertas, compras e emprés-
timos, estaremos em condições de dupli-
car a nossa capacidade de ventilação. 
Foram oferecidos 400 ventiladores inva-
sivos por diversas entidades, muitos dos 
quais já chegaram aos hospitais, outros 
com previsões de entrega muito em bre-
ve. Recebemos 140 ventiladores não inva-
sivos cedidos a título de empréstimo. 
Além disso, foram adquiridos cerca de 
900 pela administração central do siste-
ma de saúde, alguns dos quais também 
já [se encontram] em Portugal. 144 che-
gam esta semana", explicou António Lacer-
da Sales, secretário de Estado da Saúde. 

São várias as empresas ou particulares 
que têm desenvolvido esforços para aju-
darem o Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
e a população, oferecendo ventiladores  

ou outros dispositivos e materiais neces-
sários. O ventilador Atena, fabricado no 
Centro de Engenharia e Desenvolvimen-
to de Produto (CEiiA), em Matosinhos, é 
um desses exemplos. Com um custo de 
produção a rondar os dez mil euros por 
unidade, o CEiiA garantiu capacidade 
para produzir dez mil ventiladores nos 
próximos seis meses. Os responsáveis 
têm como objetivo entregar o primeiro 
lote dc 200 unidades à Administração 
Regional de Saúde do Norte até ao final 
de maio, para depois se avançar para uma 
produção em larga escala. 

Ao i, os responsáveis do projeto con-
tam que "a ideia surgiu nas sessões inter-
nas dc intuition the future sobre o tema 
da pandemia e das recomendações da 
Organização Mundial dc Saúde (OMS) 
para que os países obtivessem equipa-
mentos ventiladores pulmonares para 
responder à epidemia, com base na esti-
mativa que 14% dos infetados com covid-
19 têm pneumonia e 5% ficam em esta-
do crítíco, necessitando dc ventilação 
externa para conseguir respirar e com-
bater a doença". "Analisámos as compe-
tências e capacidades que seriam neces-
sárias para o desenvolvimento de um 
ventilador que pudesse responder em 
tempo ao tratamento da doença e criá-
mos uma task force interna" para dar 
vida ao projeto. Um esforço que obrigou 
a realocar "106 engenheiros" a tempo 
inteiro - envolvidos, anteriormente, em 
projetos, que passaram, neste contexto, 
a ser classificados como "não críticos". 

Após criar "sinergias", procurando encur-
tar os ciclos de desenvolvimento e produ-
ção, o CEiiA decidiu avançar. "Começá-

 

O Atena custa dez mil 
euros. O Project Open 

Air cerca de mil. O 
engenho criou variadas 
soluções de emergência 

A situação em Portugal 
tranquiliza. E, se for 

necessário, os aparelhos 
seguirão para 

outros destinos 

mos o desenvolvimento há três semanas. 
E começámos como sempre fizemos: envol-
vendo quem usa e sabe. Neste caso, tive-
mos connosco desde o início a comuni-
dade médica especializada (intensivistas, 
pneumologistas, anestesistas e internis-
tas) de várias instituições hospitalares 
públicas e privadas, de Norte a Sul do país. 
bem como universidades desta área, em 
especial a Escola de Medicina da Univer-
sidade do Minho. Deste modo, fomos capa-
zes de entender e definir as necessidades 
mais prementes no salvamento de vidas 
no combate ao novo coronavírus, conver-
gindo para uma solução com requisitos 
funcionais essenciais ao quadro de trata-
mento clínico da covid-19", referem os 
responsáveis. 

Produzidos ao abrigo do mecenato -
contando com o apoio de EDP, Fundação 
Calouste Gulbenkian, Fundação La Cai-
xa/BPI e REN-, as previsões apontam que 
as primeiras unidades fiquem disponí-
veis já este mês, prontas a serem utiliza-
das em Portugal, mas também noutras 
latitudes, nomeadamente em África e na 
América do Sul. Para além do apoio, tam-
bém a Sonae disponibilizou a sua central 
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Centenas de voluntários 
"arregaçaram as mangas" 
para criar dispositivos que 
podem agora ser utilizados 
em Portugal e no mundo. 
O objetivo: salvar vidas 
171  

.0" 

de compras para trabalhar a cadeia de 
valor, uma vez que alguns fornecedores 
que têm cedido a título gratuito equipa-
mento de teste e apoio à produção. 

DE PORTUGAL PARA O MUNDO Entretan-
to, há outros casos a destacar, que têm 
partilhado conhecimentos entre si. atra-
vés de uma plataforma prOmovida pelo 
Laboratório de Instrumentação e física 
experimental de partículas. com o obje-
tivo de acelerar o desenvolvimento e a 
produção dos ventiladores cm vários 
locais e projetos em território nacional. 
Um desses exemplos chega de um gru-
po de duas dezenas de voluntários, sedia-
dos em Coimbra, que terminou "com 
sucesso" a primeira fase do desenvolvi-
mento de um ventilador dc código aber-
to, para cuidados intensivos, com um 
valor de produção muito inferior ao padrão. 
O movimento Project Open Air está a des-
envolver um aparelho que, embora care-
ça da sofisticação dos ventiladores pul-
monares comuns, "pode ser muito útil 
nas atuais circunstâncias de catástrofe e 
a muitos países". garante Paulo Fonte, 
"Estava a assistir no sofá à tragédia em 

Várias entidades 
ofereceram ventiladores 
ao SNS. Só o grupo de 

saúde privado CUF 
ofereceu cinco dezenas 

Associação Portuguesa 
de Bancos anunciou que 
vai doar 100 ventiladores 
e 100 monitores ao SNS 
na luta contra a covid-19 

Itália e senti que tinha de fazer algo", con-
ta ao i. E assim foi. O grupo de voluntá-
rios "arregaçou as mangas".  e com o apoio 
de entidades e pessoas como Laborató-
rio de Instrumentação e Física Experi-
mental dc Partículas, Faculdade dc Ciên-
cias e Tecnologia da Nova, Nova Medi-
cal School. Instituto de Ciências Nucleares 
aplicadas à Saúde, a Harvard Univcrsity 
e dois engenheiros portugueses que tra-
balham para equipas de Fórmula 1 avan-
çou para a ambiciosa meta de fabricar 
de mil dispositivos. "Falámos com vários 
médicos, e desse diálogo foi possível per-
ceber as necessidades do SNS e os nos-
sos constrangimentos. Chegámos a con-
clusões sobre que tipo de aparelho pode-
ria ser útil, neste momento, construído 
com os componentes disponíveis", expli-
ca Paulo Fonte. 

"A grande mais-valia deste ventilador 
é que pode ser construído rapidamente 
com recurso a componentes baratos e 
de fácil acesso, o que significa que pode 
ser produzido cm massa e em qualquer 
parte do mundo. a um baixo preço [infe-
rior a mil eurosj e com grande rapidez", 
acrescenta. Com a pandemia aparente-

  

mente controlada em Portugal. o res-
ponsável do Project Open Air prevê "doar 
os aparelhos nas próXimas semanas" e 
aponta para o mercado externo. "Vamos 
ter a vaga da América do Sul e África. 
Felizmente, em Portugal as coisas estão, 
para já, a correr bem e, nestemomen-
to, temos contactos com Brasil, Angola 
e Malawi" onde estes ventiladores feitos 
em território nacional podem ainda vir 
a ser muito úteis. 

ENTIDADES ENTRAM NA LUTA Mas há ain-
da outros projetos em andamento. O 
Pneuma, por exemplo, é um ventilador 
com um custo de produção estimado 
-abaixo dos 300 coros, desenvolvido por 
duas equipas portuguesas do instituto 
de Engenharia de Sistemas e Computa-
dores, Tecnologia e Ciência e pela Facul-
dade de Engenharia da Universidade do 
Porto. Também a Galp, por exemplo, se 
juntou a esta onda de solidariedade e 
anunciou que vai disponibilizar 29 ven-
tiladores a hospitais do SNS. O Santuá-
rio de Fátima ofereceu três aparelhos e 
o grupo de saúde privado CUF decidiu 
ajudar os hospitais públicos com a ofer-
ta de 50 ventiladores. Também a Mise-
ricórdia de Lisboa já anunciou a cedên-
cia de seis destes dispositivos respirató-
rios. E nem mesmo a banca ficou 
indiferente perante esta missão: a Asso-
ciação Portuguesa de Bancos anunciou 
que vai doar 100 ventiladores e 100 moni-
tores ao SNS. Empresas e• entidades de 
todo o país que dão as mãos para travar 
a luta com que o mundo inteiro se depa-
ra - em prol do SNS e da população em 
recuperação da doença. 
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HERÓIS ANÓNIMOS 

"Quando 
ultrapassarmos 
isto estaremos 
exaustos" 
Pedro Freire é médico e já pensa nas listas de espera 
que estão a avolumar-se devido á pandemia 
Outros heróis anónimos  —  um talhante, um porteiro 
e um estafeta da Glovo — contam as histórias 
de profissões que não podem parar // PÁGS. 14-15 
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aF Chamadas às 3 • 
da manhã, cobre 
roubado e choques 
de 10 mil volts 

UM DIA 
COM OS 
PIQUETES 
DE 
URGÊNCIA 
"Somos 
o INEM da 
eletricidade" 
//  PÁGS. 10-13 
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Aproveita 
a tua energia 
para ensaiares 

o que vais 
tocar no palco 

edplivebonds.edp.com 

1.50€ // Segunda-feira, 13 abril 2020 // Ária10// Olaria //  Numero 3186 /I Diretor Mario Ramires // Oir. exec.: Vítor Rainha// Dic exec. alua« José Cabala Saraiva //Subdir exec.: Marta F. Pás Dir. de arte: Francisco Alves 
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Covid-19. Mais um dia de aumento 
controlado na "Suécia do sul" 
Apesar do baixo número de casos, Marta Temido avisa: "A expetativa de regresso 
à normalidade terá de ser temperada até à descoberta da vacina" PÁGS. 2-3 

HELENA PESAS (EMBAIXADORA DA SUÉCIA EM PORTUGAL) 
E A RESPOSTA DO SEU PAIS A PANDEMIA: 

"A nossa maneira de pensar apela 
muito à responsabilidade individual" // PÁGS 18-19 isr-
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Compras online. 
Consumo 
aumentou 
mas burlas 
também 
// PÁGS. 20-21 

Boris Johnson 
tem alta 
hospitalar 
e agradece "ao 
Luís de Portugal" 
// PÁG. 7 

Concertos. 
O cancelado, 
o adiado 
e o que se 
mantém igual 
// PÁGS. 24-26 

Projeto Open Air. 
Ventilador low-
-cost envolve 
portugueses 
que trabalham 
para a Fl PÁGS. 16-17 
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