
 
 
          
 
  

Coimbra, 24 de Junho de 2022 
 

Exmos. Colegas, 

 

A equipa que lidero no Centro de Neurociências e Biologia Celular, da Universidade de Coimbra, em 
colaboração com vários parceiros, incluindo a Associação Portuguesa de Diabetes (APDP) e o Bandim 
Health Project (BHP), está a iniciar um estudo clínico na Guiné-Bissau sobre a Diabetes, incluindo 
diagnóstico, gestão, prevenção e educação. Este trabalho será realizado através de programas de 
capacitação local que envolvem as comunidades das diferentes regiões. 

O estudo tem três objetivos: 1. IDENTIFICAR, pela primeira vez, a prevalência da diabetes na Guiné-
Bissau; 2. AVALIAR um novo método de tratamento para a diabetes usando a vacina BCG, através de um 
ensaio clínico e medição de marcadores metabólicos (glicose, HbA1c, insulina, CRP, Triglicerídeos, 
Colesterol) pré e pós-ensaio; e 3. REDUZIR a prevalência da diabetes através de programas de educação 
em saúde, capacitação e envolvimento das comunidades, importante em tempos de pandemia.  

Desta forma, procuramos parceiros que [no âmbito da sua responsabilidade social] nos possam apoiar e 
contribuir com alguns equipamentos ou consumíveis que nos permitam realizar os trabalhos de pesquisa 
previstos na Guiné-Bissau. Vamos alcançar cerca de 10 mil pessoas durante o estudo. Os logos das 
empresas vão estar nos materiais de educação. Vamos fazer divulgação do estudo e dos resultados pelos 
media locais, radio, redes sociais, onde os colaboradores vão ser referidos. Procuramos também 
voluntários que queiram lá ir por alguns dias para ajudar na educação e literacia.  

Para desenvolver este estudo precisaremos de 10 balanças para pesar os participantes e 10 medidores 
de pressão arterial. Precisaremos ainda de 4 computadores (com o Office instalado) para permitir a 
recolha de dados no terreno, 2 impressoras, 2 fontes de alimentação portátil bresser Powerbank, 
agrafadores, fitas métricas, cadernos, resmas de folhas, canetas, álcool, luvas e mascaras. 

Se estiverem interessados em patrocinar alguns destes artigos essenciais para o desenvolvimento do 
estudo, agradeço que me contactem, eugeniamlcarvalho@gmail.com.  

Grata desde já pela vossa possível colaboração, 

 
 
 
Eugenia Carvalho, MSc., PhD. 
Obesity, Diabetes and Complications 
ecarvalh@cnc.uc.pt  

 
 



Entrevista no Publico, em Abril de 2021, relacionado com este projecto de capacitacao e promover a 
literacia na saude dentro da comunidade.  
https://www.publico.pt/2021/04/25/ciencia/noticia/bcg-protege-diabetes-cientista-portuguesa-
procura-resposta-guinebissau-1959651?fbclid=IwAR1hpoG0R1p50LUJ4T-
ViBHJTGEwBumFRtjWf7Q0DMR32zgP5uPHz-pl7L8 



 


