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Apesar do baixo investimento, 
universidades de América Latina resolvem 
problemas associados à COVID-19 

Alfonso Pineda

O principal papel da ciência e da 

tecnologia é resolver problemas na 

sociedade. Os avanços científicos 

permitiram aumento na produção de 

alimentos através do controle de pragas, 

estudos em biotecnologia e outras 

tecnologias, além de prolongarem e 

melhorarem nossa qualidade de vida 

por meio da cura e tratamento de 

diferentes doenças. Da mesma forma, os 

desenvolvimentos tecnológicos 

tornaram a comunicação mais eficiente 

e barata.]  

 

Os avanços científicos nos permitiram melhorar 

nossa qualidade de vida, controlando a 

disseminação de pragas e doenças, além de 

otimizar a produção de alimentos. / Imagem: 

pexels.com 

Considerando que a pesquisa 

científica e tecnológica é tão importante 

para resolver problemas relacionados à 

sociedade e que a responsabilidade dos 

governos é cuidar dos cidadãos, seria 

esperado que uma quantia significativa 

dos recursos tributários pagos por todos 

os cidadãos fosse investida em 

pesquisas. 

No entanto, o investimento em 

educação, ciência e tecnologia em vários 

países da América Latina é baixo, 

comparado ao dos países desenvolvidos. 

Segundo dados do Banco Mundial 1 , o 

investimento médio em ciência e 

tecnologia na América Latina é de 0,29% 

do Produto Interno Bruto - PIB (o 

menor na Guatemala - 0,03% e o mais 

alto no Brasil - 1,26%), enquanto o valor 

médio na região europeia é de 1,27% do 

PIB (o menor no Quirguistão - 0,11% e o 

mais alto na Suíça - 3,37%). O mais 

preocupante é que, embora o 

investimento tenha aumentado na 

Europa nos últimos anos, vários países 
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da América Latina reduziram o 

investimento no ensino superior e na 

pesquisa. 

 

O Brasil é o país de América Latina com o maior 

investimento em educação, ciência e tecnologia. 

No entanto, o investimento da gigante sul-

americano é inferior à média investida na 

Europa. / Imagen: pexels.com 

Apesar do baixo investimento em 

muitos países da América Latina, cen-

tros públicos de pesquisa e universida-

des (que em muitos casos lideram pro-

cessos científicos e tecnológicos) de-

monstraram sua alta capacidade de pro-

dução científica e liderança diante dos 

problemas atuais. Nesse sentido, diante 

das emergências causadas pela COVID-

19, as universidades latino-americanas 

se mostraram eficazes na criação de so-

luções para os problemas imediatos as-

sociados à atual crise. 

Na Colômbia, por exemplo, cinco 

universidades (Universidade de Antio-

quia, Universidade da Sabana, Universi-

dade do Norte, Universidade Simón Bo-

lívar e Universidade Industrial de San-

tander) já estão na fase de teste de protó-

tipos de respiradores artificiais (essenci-

ais para os pacientes de COVID-19 mais 

graves). Tais protótipos são mais baratos 

em comparação com os respiradores 

importados. Por que então os governos 

gastam somas astronômicas importando 

dispositivos caros em vez de investir no 

desenvolvimento de tecnologia local?  

Outro exemplo importante é o da 

Universidade Federal de Uberlândia, no 

Brasil, que está desenvolvendo testes 

rápidos e baratos para detectar casos de 

COVID-19. O Instituto de Ciência e 

Tecnologia em Teranóstica e 

Nanobiotecnologia (INCT TeraNano) é 

responsável pela pesquisa e garante que 

o teste pode apresentar resultados em 

um minuto (atualmente, os testes usados 

no Brasil levam meia hora para dar o 

resultado). Os testes custarão menos de 

US$ 8 e também não exigirão reagentes 

adicionais, reduzindo ainda mais os 

custos. Nesses testes, um laser analisa os 

componentes salivares e determina 
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(usando inteligência artificial) se a saliva 

do paciente apresenta o vírus ou não. 

 

A produção de respiradores mecânicos pelas 

universidades de América Latina é mais barata e 

permitiria o acesso a um número maior de 

equipamentos por um preço mais baixo. / 

Imagen: Bernhard Wintersperger - foter.com 

As iniciativas de universidades 

públicas para solucionar problemas 

causados pela COVID-19 abundam em 

América Latina. Na Argentina, por 

exemplo, pesquisadores do Instituto 

Nacional de Tecnologia Industrial estão 

na última fase de testes de um ventilador 

para terapia intensiva. Nesse mesmo 

país, pesquisadores do Instituto Leloir e 

do Conicet desenvolveram um teste 

para monitorar a resposta imune de 

pacientes infectados com COVID-19. No 

Equador, a Universidade de Cuenca tem 

seu próprio projeto para o 

desenvolvimento de respiradores 

mecânicos. Já na Costa Rica, o Instituto 

Tecnológico da Costa Rica desenhou 

máscaras, as quais foram aprovadas pelo 

governo e começaram a ser fabricadas 

em massa pelo Instituto Nacional de 

Aprendizagem. 

Assim, o investimento no ensino 

superior e na pesquisa em ciência e 

tecnologia parece ser uma alternativa 

vital para solucionar problemas de 

nossos povos e estar preparado para 

futuras situações adversas relacionadas 

às mudanças climáticas, às possíveis 

catástrofes e ao surgimento de novas 

doenças. 

Mais informações em: 

https://datos.bancomundial.org/indicad

or 

-------------------------------------------- 

Edição: Alfonso Pineda 

Colaboração: Gabriela Doria, Alexan-

drina Pujals, Bárbara A. Quirino, Isabela 

Machado, Carolina Gutiérrez, Ángela 

Gutiérrez, David González. 

Citação: Alfonso Pineda. 2020. Apesar 

do baixo investimento, universidades de 

América Latina resolvem problemas associ-

ados à COVID-19. Revista Bioika, #5. 



 

 

ECONOTÍCIAS  

 
 

 
revistabioika.org  4 de 4 

 
 

Edição 5 • Junho de 2020 
ISSN: 2619-3191 (Online) 

 

Disponível em: https://revistabi-

oika.org/pt/econoticias/post?id=77 


