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Genética ao serviço
da saúde de rotina
Testes genéticos e ‘software’ de análise estão já certificados. HeartGenetics
quer endereçar um mercado avaliado em quatro mil milhões de dólares.

Começou com o capital semente dos projectos
da Fundação para a Ciência e a Tecnologia
(FCT) e em 2013 fez com a Espírito Santo Ven-
tures um levantamento de capital que lhe
permitiu atingir o ‘break even’ e estar já no
mercado internacional, nomeadamente em
Itália e no Brasil.
Trata-se da HeartGenetics – empresa que
desenvolve ‘kits’ de testes genéticos e res-
pectivo ‘software’ de análise, vocacionados
sobretudo para as doenças cardiovasculares –
e o ponto de situação foi feito pela sua CEO,
Ana Teresa Freitas, no âmbito da cerimónia
de entrega de prémios do NOVO BANCO Con-
curso Nacional de Inovação.
“Em 2015, o relatório da Organização Mundial
de Saúde reportou 17,5 milhões de mortes por
doença cardiovascular, a maior causa de
morte a nível global. Estes números podem
ser reduzidos de forma significativa se come-
çarmos a utilizar os dados da genética na prá-
tica clínica, no dia-a-dia. É aqui que a
HeartGenetics tem uma solução”, explicou
Ana Teresa Freitas.
A ‘start-up’ tem como missão trazer o conhe-

cimento existente em testes genéticos para a
prevenção da doença cardiovascular, indo ao
encontro da necessidade global de acesso a
uma medicina personalizada. “Já passámos a
fase do protótipo e das certificações. Neste
momento, temos capacidade para ir para o
mercado internacional com os nossos dispo-
sitivos 100% validados e prontos a serem utli-
zados”, explica a responsável.
A empresa é também pioneira na criação de
um novo teste genético para a área da hiper-
tensão arterial, com o qual se consegue iden-
tificar o risco genético de vir a desenvolver
hipertensão e doença cardiovascular associa-
da, bem como ajudar o médico na adequação
da terapêutica para a hipertensão arterial.
“O que temos para oferecer são testes genéti-
cos com uma precisão elevadíssima, de 99%,
com relatórios que são fáceis de ler e utilizar,
mesmo para um médico que não esteja muito
familiarizado com a genética. Só assim conse-
guimos entrar no mercado que queremos:
o mercado da rotina”, adiantou.
A grande mais-valia dos produtos desenvol-
vidos pela HeartGenetics, segundo Ana Tere-

Ana Teresa Freitas, CEO da HeartGenetics, durante a

sua intervenção na cerimónia de entrega de prémios.
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“Precisamos de
mais

investimento,
mas investimento

“smart”, um
investidor da

área da saúde,
que nos coloque
em contacto com
grandes nomes
desta indústria.

sa Freitas, está precisamente no relatório
produzido por um ‘software’ recentemente
certificado para ‘in vitro diagnostic’, que ava-
lia o risco do doente e informa o médico, com
base nas variantes genéticas, sobre qual a me-
dicação a prescrever. “Ter esta certificação
para utilização em diagnóstico é extrema-
mente difícil e é pioneiro fazer isto de forma
automática, o que faz com que os nossos pro-
dutos sejam escaláveis e possam abordar um
mercado que vale quatro mil milhões de dóla-
res e está a crescer a um ritmo de 16%”, reve-
lou a CEO da empresa, lembrando que dentro
da área de disgnóstico, a de testes genéticos é
a que está a acusar um crescimento mais ace-
lerado.
Como a genética ainda não é reembolsável em
muitos países, a HeartGenetics pretende con-
seguir colocar os testes no mercado a preços
acessíveis, entre os 50 e os 100 euros.
“Fizemos um estudo para Portugal, para o Sis-
tema Nacional de Saúde; se reduzirmos em
15% os gastos associados apenas à hiperten-
são arterial teríamos poupanças na ordem dos
375 milhões de euros por ano”, sustentou.

Novo investidor procura-se
É já para o ano que os dispositivos da
HeartGenetics vão para o mercado europeu,
em parceria com a empresa que desenvolve os
microchips para estes dispositivos e que é lí-
der mundial nesta tecnologia.
“No final de 2015 tivemos mais um parceiro
de investimento, a Beta Capital, e outros par-
ceiros que investiram de forma privada, mas
precisamos de mais investimento”, revelou
na ocasião Ana Teresa Freitas. “Somos uma
empresa de ‘biotech’ com dois anos, estamos
a crescer e levantámos apenas 1,8 milhões de
euros. Agora precisamos de investimento
‘smart’, de um investidor da área da saúde
que nos coloque em contacto com as grandes
marcas da indústria que produzem os disposi-
tivos que fazem a avaliação dos testes genéti-
cos, porque esses é que têm interesse em ven-
der uma solução fechada, que vai até ao rela-
tório”, concluiu a CEO. ■  C.M.

Investigação nascida do IST

A HeartGenetics nasceu de uma ‘spin-off’
do Instituto Superior Técnico (IST), liderada por
Ana Teresa Freitas e mais duas investigadoras,
Alexandra Fernandes e Susana Rodrigues, para
explorar uma tecnologia aplicada num ‘chip’
de diagnóstico de doenças cardíacas, cujo segredo
está no ‘software’.
Ana Teresa Freitas frequentou o curso de
Electrotecnia do IST, em Lisboa, e começou a
fazer investigação logo nos primeiros anos de
licenciatura. Especialista em tratamento de dados,
começou a interessar-se pela área da biologia,
em particular da genética, completando para isso
as cadeiras do curso de engenharia biológica.
A HeartGenetics está instalada no Biocant,
Parque Tecnológico de Cantanhede, e conta já com
uma equipa multidisciplinar de dez pessoas.

ANA TERESA FREITAS

ceo da HeartGenetics


