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Resiliência! Tem sido palavra de ordem nos mais distin-
tos setores e nas mais diversas circunstâncias por ser 
o engenho necessário à sobrevivência dos conturbados 

tempos que enfrentamos. No entanto, não é de agora o seu 
impacto quando conjugada na primeira pessoa. Deste modo, 
se, por um lado, a resiliência de que falo sempre pautou, pela 
sombra, projetos de propósito ímpar, por outro, hoje, coloca a 
descoberto e como matérias na ordem do dia temas como o 
contributo indiscutível da Engenharia Biomédica ao serviço da 
Medicina e o inerente processo de digitalização.

A necessidade de entoação e provocação para a reflexão sobre 
as presentes questões é tanto ou mais flagrante quanto a 
velocidade da emergência da Engenharia Biomédica como 
área de conhecimento em Portugal. Neste sentido, e imbuídos 
pelo espírito de transição e evolução que a Engenharia dota 
às múltiplas valências da Saúde, um conjunto de estudantes 
universitários fez nascer, a 5 de outubro de 2017, a Federação 
que, ainda em tão tenra idade, tem despertado gerações e 
dado mote à procura pelo necessário investimento e iminente 
reconhecimento desta abrangente área de estudos como es-
pecialidade indispensável ao exercício da Medicina. Refiro-me, 
naturalmente, à Associação Nacional de Estudantes de Enge-
nharia Biomédica (ANEEB).

Na sua prática associativa, a ANEEB tem-se pautado pela es-
sência da proximidade, que se tem vindo a traduzir num en-
curtar de distâncias profícuo e, principalmente, indispensável 
entre todos os estudantes de Engenharia Biomédica e todas 
as oportunidades sinónimas de complemento formativo e de 
luta pela valorização da profissão. Todo este percurso, onde 
a resiliência que introduziu este artigo volta a ser o cerne 
da questão, tem honrosamente contado com o fulcral apoio 
da Ordem dos Engenheiros, na pessoa do Senhor Bastonário, 
Eng. Carlos Mineiro Aires, que, sempre num registo de sincera 

hospitalidade, tem promovido um diálogo acessível e eluci-
dativo daquelas que devem ser as diretrizes orientadoras de 
toda esta jornada. Uma jornada exigente, é certo, por todos 
os contornos que lhe estão associados, mas veementemen-
te enfrentada por todos os que acreditam que a Engenharia 
Biomédica, anunciada outrora como uma profissão do futuro, 
se destaca correntemente como uma profissão do presente.

Claras são as evidências do impacto deste ramo do engenho 
na evolução e fortalecimento dos cuidados de saúde, particu-
larmente evidenciadas pelas necessidades impostas para a 
resposta à crise pandémica e globalmente despertadas pela 
atual Era da Digitalização. Como tal, são várias as valências 
que ilustram a transformação digital nos cuidados de saúde, 
de entre as quais é possível destacar, nomeadamente, a tele-
medicina como aliada à constante monitorização do doente, 
através da promoção da sua comunicação frequente com o 
seu profissional de saúde. Por outro lado, ganham cada vez 
mais terreno soluções clínicas sustentadas em algoritmos de 
machine learning que, no ramo da inteligência artificial, coo-
peram na análise de imagens médicas e na investigação de 
formas de tratamento inovadoras e personalizadas. E sendo a 
Engenharia Biomédica caracterizada pela sua multidisciplina-
riedade, as evidências em questão estendem-se ao campo da 
imagiologia, da robótica ou da instrumentação clínica.

No entanto, não nos cinjamos às evidências, já que o inves-
timento na Engenharia Biomédica não é necessário apenas 
pelo seu mais recente e mediático contributo, mas sim fla-
grante por todo o indiscutível impacto que assinará no futuro. 
Por este motivo, volto, em conclusão, à resiliência. A mesma 
que é necessária para que todos os que vivem a Engenha-
ria Biomédica, num contexto académico ou profissional, se 
unam, reúnam esforços e lutem pelo seu reconhecimento. 
Lutem pela Engenharia Biomédica! Sempre! |
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