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IMM – INSTITUTO
DE MEDICINA
MOLECULAR

Aposta na realização
de testes de diagnóstico
Como frequentemente acontece em
momentos de crise, a pandemia da
COVID-19 despertou em muitos cidadãos a vontade de ajudar o país a
ultrapassar uma situação para a qual
ninguém estava preparado. E ajudar
o país significa, antes de mais, ajudar
aqueles que, nos hospitais e centros
de saúde, combatem este vírus de
forma altruísta. Mas ajudar também a
população mais vulnerável, e sobretudo os mais idosos.

vel para tornar Portugal um dos países
europeus que realiza mais testes de
diagnóstico da COVID-19 per capita.
www.imm.medicina.ulisboa.pt

INFARMED

Plataforma de registo de
Dispositivos Médicos e EPI
A AICEP promove a plataforma do
INFARMED de registo de Dispositivos
Médicos e Equipamentos de Proteção
Individual (EPI). Lançada pela Direção

AICEP APOIA AS EMPRESAS
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Esta iniciativa faz face à escassez atual
destes produtos no mercado, tirando
proveito da mobilização, desde o primeiro momento, do tecido empresarial português. Adicionalmente, aplica
o regime excecional à obrigatoriedade
da aposição da marcação CE, no que
respeita à importação dos produtos
necessários à proteção dos profissionais de saúde.
O registo na plataforma é bastante
simples: as empresas devem indicar
o tipo de equipamento que pretendem produzir, a sua capacidade produtiva (unidades/semana) e o tempo

Perante esta realidade, a comunidade científica sentiu que podia ter um
impacto imediato na vida destas pessoas. Assim, o Instituto de Medicina
Molecular João Lobo Antunes (iMM)
deitou, desde logo, mãos à obra.
Em pouco mais de dois dias, uma
pequena equipa de três investigadores do iMM, constituída por Vanessa
Luís, Judite Costa e Miguel Prudêncio,
implementou uma task-force para o
diagnóstico da COVID-19. Em menos
de uma semana, os procedimentos
instituídos já tinham sido validados
pelo Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge e o trabalho estava pronto
para avançar. Rapidamente, cerca de
100 voluntários, todos investigadores
associados ao iMM, mostraram a sua
vontade e disponibilidade para participar neste esforço.
À data de hoje, quase um mês volvido, foram já realizados mais de 5.800
testes de diagnóstico no iMM, número
que aumenta diariamente. Entretanto, em articulação com o Ministério
da Ciência e Ensino Superior, muitos
outros institutos de investigação, Universidades e Politécnicos espalhados
pelo país implementaram nas suas instalações procedimentos semelhantes,
contribuindo assim de forma inestimá-

Geral da Saúde, esta iniciativa pretende identificar fornecedores portugueses e produtos fundamentais
na prevenção e combate à pandemia
COVID-19.
Através desta plataforma, os fabricantes nacionais que habitualmente não
operam nesta indústria, podem obter
todas as orientações técnicas que viabilizam a colocação dos produtos no
mercado português. Estas especificidades são posteriormente avaliadas pelas
autoridades competentes, o INFARMED para os dispositivos médicos e a
ASAE para os equipamentos de proteção individual, para garantir a conformidade com os requisitos de segurança
e desempenho estabelecidos.

estimado de entrega (dias após a encomenda), para além dos dados gerais e contactos. Devem ainda enviar
o relatório de avaliação dos requisitos de segurança e desempenho
dos produtos, realizados pelas entidades competentes. Os contactos
das empresas validadas são depois
publicadas no website do INFARMED
e CITEVE (em atualização), ficando
disponíveis para consulta pelos diferentes organismos interessados.
Até ao momento, estão já validados
mais de 60 produtos de mais de 40
empresas potenciais fornecedoras.
www.infarmed.pt

