
Ciência Portugal produz conhecimento importante que está à procura de financiamento para poder expandir-se, chegar ao mercado

e beneficiar os doentes

Há boa investigação na saúde,

mas falta dinheiro
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Nunca

se imaginou
empresária, mas o

acaso trouxe-a pa-
ra o mundo dos ne-

gócios, onde se sen-
te hoje como peixe
na água. Daniela
Couto é formada
em engenharia bio-

médica, pela Universidade do Mi-
nho, gosta de investigar, e dedicou-
-se às terapias celulares.

Quando deu por si, estava a criar a
Cell2b, da qual é CEO, graças um
projeto de desenvolvimento de fár-
macos para doenças inflamatórias e

imunológicas. O objetivo? Dar respos-
ta aos casos em que as alternativas

disponíveis no mercado não resulta-
ram e às doenças que não têm ainda
tratamento. O pontapé de saída con-
tou com o empurrão do Instituto Su-

perior Técnico (IST), do Massachu-
setts Institute of Technology (MIT) e
do Instituto Português de Oncologia
(IPO) de Lisboa, que acreditaram
nos resultados da investigação.

Daniela Couto foi uma das orado-
ras do Momento Expresso, nas no-
vas instalações da Novartis Portugal,
no Taguspark (Oeiras), no âmbito da
conferência "Inovação: Cumprir a
Promessa". Aliás, esse dia (quarta-f ei-

ra) foi de festa para a farmacêutica,
com a inauguração do edifício, na
presença de Cavaco Silva, Presidente
da República, de três ministros, Pau-
lo Macedo (Saúde), António Pires de
Lima (Economia) e Nuno Crato (Edu-
cação e Ciência), além do membro
do comité executivo do Grupo Novar-
tis e CEO da Novartis Pharmaceuti-
cals, David Epstein.

Capital procura-se

A fase atual é crucial para o sucesso
da Cell2b. Dar o salto para outro pa-
tamar implica injeções de capital. Fa-
zer ensaios clínicos custa muito di-
nheiro, muito mais do aquele que po-
de ser financiado por business angels
(apoiam jovens empreendedores nas
várias etapas de constituição de uma
empresa). A busca de investidores es-
tá a correr bem, avança Daniela Cou-

to, sinalizando o papel que grandes
companhias como a Novartis podem
ter no desenvolvimento de start-ups,
com ganhos para ambas as partes.
"São necessários montantes avulta-
dos para passarmos à fase clínica e

estamos à procura de investidores na
Europa", adianta a CEO da Cell2b.

Os business angels são muitas vezes
os primeiros investidores que o em-
preendedor conhece (além de fami-
liares e amigos) e têm um papel cru-
cial: trazem experiência em gestão;
entram com capital; e ajudam a en-
contrar clientes e parceiros, graças à

ampla rede de contactos. Mas a sua

vocação e disponibilidade limitam-se
aos primeiros anos do negócio. São

uma espécie de rampa de lançamen-
to. Depois há que ter outro tipo de

apoios para crescer. Santiago Sala-

zar, administrador da Busy Angels,
reforça o papel determinante que "a
Novartis e outras multinacionais po-
deriam ter na fase de transição dos

projetos para o mercado".
No caso do sector da saúde, Santia-

go Salazar considera que, no que to-
ca ao modelo de financiamento e de

acompanhamento do negócio por
parte dos business angels, a. diferença
é unicamente ser outra "temática",
pois tudo o resto é igual. "A mecâni-
ca é a mesma, embora comporte um
risco particular, associado ao facto
de os projetos em saúde serem de

longo prazo e pedirem mais capital".
Cristina Campos, diretora-geral da

Novartis Portugal (há 70 anos em ati-
vidade no mercado nacional), garan-
te que a companhia é dinâmica na
participação em projetos em parce-
ria, não só envolvendo este nicho de
mercado das microbiotecnológicas,
mas também com a academia e com
os hospitais. "Estamos muito abertos

para desafiar e sermos desafiados,
no sentido de encontrar novas for-
mas de trabalhar que coloquem o fo-
co no doente", diz, acrescentando

que o seu papel é "apoiar o desenvol-
vimento e investigação em Portu-
gal". "Neste momento estamos a fa-

zer 24 ensaios clínicos que envolvem
300 doentes", revela. Este tipo de es-
tudos podia ser mais frequente em
hospitais portugueses, não fosse tão
burocrático o processo para dar an-
damento aos ensaios clínicos, lamen-

ta a gestora.

Plataforma liga doentes

"A qualidade e o número de investi-

gadores potência o aparecimento de
boas ideias. É necessário muito traba-
lho de investigação até se chegar ao
caminho da inovação. Por isso, acho
muito preocupante que se esteja a di-
minuir a capacidade do sistema cien-
tífico em Portugal", refere José Fer-
nandes e Fernandes, diretor da Fa-
culdade de Medicina da Universida-
de de Lisboa, enquanto apela a uma
maior colaboração entre a indústria
farmacêutica e as escolas de medici-

na, à semelhança do que acontece
nas escolas de negócios, onde se mul-
tiplicam parcerias com as empresas.

O professor faz notar que, "além da

obrigação de educar e formar, a uni-
versidade deve fazer ciência, porque
se ensina melhor quando o conheci-
mento tem por base investigação pró-
pria". Está convicto de que no con-
texto da nova Universidade de Lis-
boa — resultante da fusão da Univer-
sidade Técnica de Lisboa com a Uni-
versidade de Lisboa — irão surgir
projetos muito importantes para os

doentes. Fruto da colaboração entre
médicos e bioengenheiros, "uma co-

laboração fundamental para a inova-

ção na medicina".
Aproveitar o conhecimento dos

doentes é outra vertente que contri-
bui para a inovação na saúde. Pedro
Oliveira, investigador na Universida-
de Católica e no MIT, é o responsável
pelo projeto Patient Innovation, uma
espécie de rede social que reúne
quem tem ou já padeceu de doenças

graves. A rede — que beneficia da

parceria entre a Católica, o MIT e a
norte-americana Carnegie Mellon
University — foi inaugurada ontem.
Permite partilhar os conhecimentos

que estas pessoas têm sobre a sua pa-
tologia, e até mesmo terapias e equi-
pamentos médicos que tenham de-
senvolvido — como, por exemplo, a
válvula desenvolvida por um enge-
nheiro para resolver o seu problema
na artéria aorta e que já foi colocada
noutros pacientes. Há um controlo
em relação aos conteúdos que são dis-

ponibilizados para, por exemplo, reti-
rar da rede sugestões que possam



ser perigosas. Em Portugal, são par-
ceiros da Associação Nacional de

Doenças Mentais e Raras-Raríssi-

mas, e da Associação Protetora de
Diabéticos de Portugal, que ajudam
a triar os conteúdos online.

"A ideia subjacente a este projeto é

a partilha de soluções e de inovação
que permitam melhorar a qualidade
de vida dos pacientes", frisa Pedro
Oliveira, acrescentando que a aceita-

ção da rede tem sido grande. "Já te-
mos a colaboração de associações de
doentes nos cinco continentes", reve-
la o investigador.

assantos@expresso.impresa.pt

"A qualidade
e o número de
investigadores
potenciam as boas
ideias. Preocupa-me a
redução da capacidade
científica em Portugal"
José Fernandes e Fernandes
Diretor da Faculdade de Medicina da U. Lisboa

"A ideia subjacente a
este projeto, a rede
Patient Innovation, é a
partilha de soluções e de
inovação que permitam
melhorar a qualidade de
vida dos pacientes"
Pedro Oliveira

Investigador na Universidade Católica

"Estamos preparados
para iniciar os ensaios
clínicos das terapias
celulares. Queremos
tratar as pessoas que
não têm outras
alternativas"
Daniela Couto
CEodaCell2b

"Para valorizar um
projeto é importante
que exista patente, mas
e necessário que exista
matéria para isso. É um
processo complexo
e dispendioso"
Santiago Salazar
Administrador da Busy Angels

"Procuramos sempre
ouvir projetos
interessantes e estar
atentos ao que é mais
inovador"
Cristina Campos
Diretora-geral da Novartis Portugal



Cristina Campos

"Doentes
têm acesso
à inovação
mais tarde"

A diretora-geral da Novartis
Portugal, Cristina Campos, cri-
tica a demora no acesso dos
doentes portugueses a terapias
inovadoras.
DA inovação depende da prote-
ção da propriedade intelectual.
No entanto, a indústria de medica-
mentos de marca é acusada, pelas
companhias de genéricos, de tra-
var o acesso a moléculas, através
de expedientes para prolongar as

patentes. Como comenta?
? Para o Grupo Novartis, inova-

ção e genéricos não são incompa-
tíveis, são complementares. A nos-
sa divisão de genéricos, a Sandoz,
desempenha um papel importan-
te na estratégia global da empre-
sa. Tanto a inovação como a sus-
tentabilidade dos sistemas de saú-
de devem ser incentivadas atra-
vés das contribuições de medica-
mentos originais e genéricos. As

patentes não devem ser violadas,
como o acesso dos genéricos ao
mercado não deve ser recusado

após a cessação da patente.
? A Europa tem desinvestido na

investigação e desenvolvimento

(I&D) e há um travão orçamental
ao acesso a terapêuticas inovado-
ras. Quais são os riscos?
? Tem de haver uma valorização
maior da inovação terapêutica, pa-
ra que as empresas possam sentir-
-se confiantes em investir. A No-
vartis continua a dar prioridade à

I&D, como garantia do futuro da

empresa. Temos no nosso pipeli-

ne 33 novas moléculas que espera-
mos lançar ao longo desta déca-
da. Em Portugal, em 2013, investi-
mos €4,8 milhões em atividades
de I&D, mais cerca de 30% face a
2012. Os cortes orçamentais deve-
rão ser canalizados para medidas
estruturais que permitem maior
eficiência do sistema.
? Também se debate a necessida-
de de encurtar o tempo de investi-

gação de um medicamento. Quais
são os riscos e as vantagens?
? Para disponibilizar um medica-
mento inovador, a indústria far-
macêutica investe cerca de €1,2
mil milhões e cerca de 13,5 anos
no processo de I&D. Apenas 8%
dos medicamentos investigados
em fase pré-clínica chegam de fac-
to a ser comercializados. Contu-
do, quando o avanço terapêutico é

efetivamente extraordinário e es-

tamos perante as designadas
breakthrough therapies (terapias
mais inovadoras), as entidades re-
gulamentares colaboram para
que o processo seja mais célere e a

disponibilização aos doentes dos

novos medicamentos mais rápida.
Ainda existem entraves, mas acre-
ditamos que, quando estamos pe-
rante verdadeiros avanços tera-
pêuticos, a sua mais-valia será re-
conhecida pelas autoridades.

D Em Portugal, os doentes estão
a deixar de ter acesso às melho-
res terapias por falta de dinheiro
do Estado?
? Os doentes têm acesso à inova-

ção cada vez mais tarde, sendo

Portugal um dos países em que a
disponibilidade dos fármacos de-
mora mais tempo. Por lei, a ava-
liação de novas tecnologias deve-
ria demorar cerca de 4 meses, o

que não acontece. Além disso, e

concretamente a nível hospita-
lar, após esta aprovação, a utiliza-
ção do medicamento não é vincu-
lativa para todos os hospitais, es-
tando dependente de decisões in-
dividuais.


