
INOVAÇÃO

Dar conta
dos parasitas
para acabar
com a malária

Ter vacinas para proteger as

pessoas dos diferentes parasitas
da malária é a ambição da equipa
que venceu o prémio BES Inovação

António Mendes, Miguel Prudêncio e Maria Mota, os investigadores que ganharam o prémio BES Inovação foto nuno botelho



Os investigadores Miguel Pru-
dêncio, António Mendes e Ma-
ria Mota ganharam de uma só

vez dois prémios pelo seu traba-
lho no desenvolvimento da vaci-
na contra a malária.

Se o prémio BES Inovação ar-
recadado por esta equipa só se-
rá anunciado na próxima sexta-

-feira, o financiamento da Fun-
dação Bill & Melinda Gates foi

festejado na última quarta-feira
no Instituto de Medicina Mole-
cular (IMM), onde trabalham os

três investigadores.
As primeiras experiências es-

tão feitas, mas é preciso adicio-
nar mais trabalho laboratorial e
realizar mais testes. Morrem de
malária 660 mil pessoas por
ano, segundo a Organização
Mundial de Saúde, em particu-
lar no continente africano e no
sudoeste asiático.

Para já, a equipa vai receber
€900 mil da fundação america-
na, para começar os primeiros
ensaios clínicos em humanos. E,
como vencedora da iniciativa
BES Inovação, vai receber €85
mil para desenvolver a vacina
contra a malária nas suas dife-
rentes espécies, em particular
as mais graves e mortíferas.

Estas duas frentes de trabalho
terão de ser desenvolvidas em si-

multâneo, mas a equipa de inves-

tigação será reforçada. Vai ser
contratado um investigador
com experiência em sistemas de
cultura celular, para desenvol-
ver um sistema de produção de

parasitas in vitro, precisa ao Ex-
presso Miguel Prudêncio.

Muitos mais testes antes
de chegar aos humanos

Faz parte do projeto acordado
com a Fundação Bill & Melinda
Gates a produção da vacina em
condições laboratoriais, ou seja,
"vamos tentar arranjar uma fór-
mula para produzir uma vacina
sem recurso aos mosquitos".

Miguel Prudêncio (42 anos),

António Mendes (43) e Maria
Mota (42), todos doutorados e

investigadores principais do

IMM, vão ter de desenvolver o

conceito que já testaram nos roe-
dores para diferentes estirpes
da malária. Basicamente, expli-
ca Prudêncio, "modificamos ge-
neticamente o parasita dos roe-
dores para que este expresse
proteínas do parasita humano",
e desta forma seja possível criar
imunidade ao vírus da malária.

Miguel Prudêncio, antecipa ao

Expresso, que "o dinheiro do

prémio do BES vai ser aplicado
para proteger as pessoas contra
as diversas espécies de malária
— das quais a Plasmodium falci-

parum, a mais grave — e explo-
rar a produção da vacina em
condições laboratoriais". O in-

vestigador acrescenta que a
ideia é criar a imunidade nos se-

res humanos, mas para isso o

conceito tem de evoluir.
E revela que antes de avançar

para os ensaios clínicos em se-

res humanos, "temos que ter a
aprovação por parte de autorida-
des competentes na Holanda (o
congénere do Infarmed) para
testar a fórmula desenvolvida
através dos roedores em maca-
cos". Isso será feito no centro de
macacos na Holanda, o Biomedi-
cal Primate Research Centre,
porque não há muitos centros
deste tipo na Europa e já estava
acordado com a fundação Bill &
Melinda Gates esta situação.

Como tudo começou

Tudo começou há três anos,
quando submeteram a ideia pa-
ra desenvolver um projeto de es-

tratégia para a vacinação contra
a malária à Fundação Bill & Me-
linda Gates, no âmbito do pro-
grama Grand Challenges Explo-
rations. Ganharam na altura
100 mil dólares (ao câmbio des-
ta semana cerca de €74 mil). "Fi-
zemos um conjunto de experiên-
cias para validar a nossa ideia de

vacinação da malária. Existem
várias espécies de parasitas, que
infetam pinguins, ratos e pes-
soas. É o parasita que mata hu-
manos que nos interessa comba-
ter e é nessa investigação que va-
mos desenvolver o trabalho."

As edições do prémio BES Ino-

vação já concederam €2,9 mi-
lhões de prémios. O total atribuí-
do este ano ascende a €265 mil
e concorreram 134 projetos. Os

restantes três premiados, que
ganham €60 mil cada um, estão
noutros sectores, como o das tec-

nologias de informação e servi-

ços, recursos naturais e proces-
sos industriais (Ver caixa").
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OUTROS VENCEDORES

Tecnologias de Informação
e Serviços
O projeto BioM desenvolveu

uma bracelete (calibrada)
que permite dar ordens a

smartphones e tablets a partir
de gestos. Por exemplo, pode
andar para a frente com uma
música num destes aparelhos
sem lhe tocar, levantando

apenas o braço.

Recursos Naturais
ScreenWood é o nome da

tecnologia a desenvolver para
diagnosticar através de Raios-X

o sintoma de doenças na
videira, sem que seja preciso
cortar a planta. Uma tecnologia
útil para quem produz videiras.

Processos Industriais

Charge2Chance é o projeto
que visa acumular muita

energia e de forma rápida
através do desenvolvimento
de supercondensadores e

tecnologias de armazenamento.


