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O ano de 2020, com toda a carga de exceção, de emergência, de contingência e de calamidade, 

não inibiu o interesse pela investigação científica, na busca do melhor diagnóstico em 

Oftalmologia. São prova disso mesmo os quatro projetos de investigação que foram sujeitos a 

um parecer da Comissão de Ética do Centro Cirúrgico de Coimbra e que envolvem esta 

unidade de saúde, mas também outros centros de investigação, seja a Universidade de 

Coimbra, seja a Altice Labs ou mesmo o interesse de multinacionais, como o mais recente 

protocolo assinado com a Novartis. 

A Comissão de Ética regozijou-se por este empenho do Centro Cirúrgico de Coimbra em abrir 

portas, promover e acolher parcerias de investigação, seja pelo recurso à inteligência artificial 

e automação de diagnósticos para o glaucoma, mas também para a deteção e avaliação da 

presença de membranas epirretinianas, seja pela experimentação de dispositivos médicos, ou 

a busca pela caraterização fenotípica e genotípica portuguesa. É um orgulho para o Centro 

Cirúrgico, para Coimbra, mas também para todos os investigadores de Coimbra que aqui se 

envolvem e conjugam objetivos de fazer o melhor pelo doente. 

Paralelamente, a Comissão de Ética congratulou-se pelo pedido de parecer que a 

Administração do Centro Cirúrgico de Coimbra lhe endereçou, revelando assim a sua 

preocupação pela proteção e segurança de todos os que necessitam de cuidados médicos; e 

simultaneamente, as dúvidas e preocupações que podem suscitar em termos de dignidade e 

integridade da pessoa humana. 

Ou seja, o estado de pandemia justificou a necessidade de aplicação de medidas restritivas nos 

acessos ao Centro Cirúrgico de Coimbra, medidas que foram tomadas num estado de exceção 

e que se justificam com a necessidade de proteção de todos, doentes e profissionais. As 

exigências de segurança na prestação de cuidados foram assim consideradas uma prioridade e 

foram acolhidas com um parecer positivo da Comissão de Ética. Aliás, se não fossem tomadas, 

estaria o Centro Cirúrgico de Coimbra a violar um dos princípios basilares da sua missão: a 

segurança de doentes e de profissionais. 
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