
A malária não é
uma doença da
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Há décadas que Maria Manuel Mota, do Instituto de Medicina

Molecular, se dedica ao estudo da malária, seguindo o lema

de que é preciso conhecer o inimigo para melhor o combater.
Este combate valeu-lhe o prémio Pessoa de 2013

Entrevista de Ricardo Nabais Fotografia de José Sérgio

Tendo em «Mita os anos que tem dedi-

cado ao estudo da malária, era natural que

este prémio chegasse...

É importante vê-lo num contexto muito

mais alargado: eu, como muitos outros da

minha geração, fomos uma aposta do país.

Muitos de nós saímos para estudar e fazer

investigação, com o objectivo de que algum

dia voltássemos e fizéssemos algo. Os últi-

mos 10, 15 anos foram de um crescimento es-

tonteante da ciência em Portugal. Provavel-

mente foram estes os fundos europeus mais

bem usados e que tiveram mais frutos a dar

Esteve em Londres, em Nova lorque e re-

gressou. Sempre se dedicou ao estudo da

malária?

Sim. Mas aconteceu por uma coincidên-

cia. Eu sabia que queria biologia celular, o

que gosto é de células e de saber como fun-

cionam, desde miúda. Nunca tive aquele

gosto por ver o leão a comer a zebra, ou o

pássaro a voar. A maior parte das pessoas

gosta disso no meu curso, e lembro-me de

uma vez que fomos para o Alentejo ver pás-

saros. E tivemos de acordar às cinco da ma-

nhã para ver um pontinho preto lá no céu

[risos]. Isso não me diz nada. Depois, duran-

te o período de mestrado, lembro-me perfei-

tamente de uma vez falarem, nem foi da ma-

lária, mas da leishmánia, que é um parasi-

ta muito engraçado, porque infecta os

macrófagos. Os macrófagos são as nossas

células-polícia, que andam pelo nosso cor-

po a ver o que há aqui de estranha E para
mim aquilo foi incrível, era a mesma coisa

que ver um ladrão a assaltar um polícia.
Um contra-senso biológico...

Não fazia sentido nenhum. Achei aquilo

giríssimo e pensei 'é isto mesmo que eu que-

ro'. Depois, por uma questão de coincidên-

cia, nesse curso, a pessoa que veio dar ma-
lária ficou ao meu lado num dos jantares,

começámos a conversar, houve ali empatia,

convidou-me para ir a Londres e eu fui. Não

posso dizer que houvesse entusiasmo anti-

go. Não havia ali o sentido de fazer isto para
salvar o mundo.

Nunca tive aquele gosto por ver o

leão a comer a zebra ou o pássaro
a voar. A maior parte do meu
curso das pessoas gosta disso

Mas a sua investigação dedicava-se a tera-

pias contra a doença?
Há investigação que se dedica a desenhar

vacinas e fármacos. Também estamos a co-

laborar no desenvolvimento de fármacos,

mas temos um conceito que é apostar em

várias estratégias. O nosso lema é conhecer

o inimigo para o combater.

E é Isso que tem perseguido ao longo destes

anos?

No fundo, é responder à pergunta 'o que é

que o parasita precisa de nós?'
.
Este vive às

nossas custas, e a ideia é, se percebermos o

que lhe damos, e que provavelmente é um
cocktail de coisas, se pura e simplesmente
lhe 'fecharmos a torneira', ele poderá, diga-

mos, morrer à fome.

O que oferecemos assim de táo valioso ao

parasita?
Pode ser, provavelmente, colesterol ou gor-

duras, porque ele tem a capacidade de pro-

duzir algumas, mas não todas as essenciais

à sua formação. Estamos interessados em

saber quais. Não nos podemos esquecer que

quando um mosquito nos pica só nos trans-

mite uns 10 ou 20 parasitas. Um organismo

como o nosso, que está habituado a contro-

lar qualquer coisa, devia ser capaz de o de-

belar num instantinho. Provavelmente o pa-

rasita vai para o fígado e aí, em cerca de sete

dias, cada um dá origem a 30 mil.
É impressionante.



Estamos interessados em saber como é

que ele é capaz de se reproduzir desta ma-

neira em tão pouco tempo. Outro elemento

essencial, provavelmente, é o ferro. Mas o

mais engraçado que estamos a tentar per-
ceber agora é que o parasita torna-se dife-

rente, mais ou menos virulento, conforme

o tipo de nutrientes que temos no organis-

mo. Portanto, eu posso ter o mesmo parasi-
ta a infectar-me a mim ou a outra pessoa -
imaginando que somos picados pelo mes-

mo mosquito -, e ele ser capaz de matar a

outra pessoa e não a mim.

Há muito que se persegue uma vacina. Há

quem diga que não interessa muito às far-

macêuticas desenvolvê-la, tendo em conta

que o público a que se destina, em África,

não tem dinheiro para a pagar.. .

Não concordo com isso de todo. Primeiro,

porque o continente africano está a mudar
muito rapidamente. Além disso, há um mo-

vimento enorme entre a Ásia, a América do

Sul e a África e as nações mais a Norte. Por

isso, estamos a falar não só de proteger as

populações nas regiões endémicas, mas

também todos aqueles que viajam e querem

viajar da forma mais segura possível.

Provavelmente, o parasita da

malária vai para o fígado e aí,

em cerca de sete dias»
cada um dá origem a 30 mil

A malária é também vista como uma doença

da pobreza.

Não é uma doença da pobreza, como eram

antigamente muitas outras doenças para-
sitárias, que eram transmitidas pelas condi-

ções de pobreza. A malária é uma doença

limpa transmitida por um mosquito. Mas

causa pobreza, e causa-a a longo prazo por-

que ataca crianças nas idades em que elas

deviam estar mais produtivas. E pode cau-

sar morte em idade pré-escolar, e mesmo

não sendo mortal, causa problemas cogniti-

vos e tem muita influência na maneira

como as pessoas se adaptam à escola, ao am-

biente de trabalho, etc. Além disso, causa

ainda problemas de infecções agudas até

aos 15, 18 anos, que são idades em que as pes-

soas estão muito activas e não deviam estar

doentes constantemente.

A malária pode então ser colocada na lista

dos grandes problemas de África?

É responsável pela ausência à escola, por
anemias e infecções gravíssimas, mesmo

em adultos. Devemos ter a noção de que há

regiões de alguns países africanos onde a

transmissão é elevadíssima. Temos países

em que há 300 picadas de mosquitos infec-

tados por pessoa por ano. Tirando os dias

de época seca, em que não há transmissão,

é mais de uma picada por dia. As pessoas

estão constantemente expostas a infecção.

Quais são os países onde essa concentra-

ção é maior?

Tudo o que está a Norte da África do Sul,

e depois toda a África Central, e a África

subsariana. O continente está a conhecer

uma urbanização muito rápida das gran-
des cidades e aí tende a desaparecer a trans-

missão, simplesmente porque não há águas

estagnadas, não há propensão para os mos-

quitos.

A situação evoluiu muito entretanto.

Ainda hoje uma jornalista me perguntou

por que é que o português comum há-de fi-

nanciar a nossa investigação através dos

seus impostos. A resposta é 'deve financiar'
,

não porque ele deva estar preocupado com

a malária, se não for viajar, mas simples-
mente porque a malária é um problema glo-

bal, afecta-nos mais cedo ou mais tarde. Nes-

te momento, sejamos francos, um dos maio-

res problemas que a Europa tem entre mãos

é o dos milhares de imigrantes que estão a

chegar do continente africano em condições

desesperadas. A Europa não consegue dar

uma solução porque os países não se enten-

dem, mas qual seria a mais óbvia? Melho-

rar as condições de vida nos países de ori-

gem. Não quer dizer que estas pessoas não

venham. Acho, pessoalmente, que os deve-

mos receber, tal como queremos ir lá. Era
muito melhor fazermos essas trocas, mas

por opção, sem estarmos desesperados ou

em stresse. •
ricardo.nabais@sol.pt



Janelas contra a

MALÁRIA
Uma equipa portuguesa apresenta uma nova abordagem para
a criação de uma vacina contra a malária, que todos os anos infecta e
mata milhões de pessoas, com especial incidência

nas crianças da África subsariana. A ideia valeu-lhes o apoio da

fundação do criador do sistema informático Windows, Bill Gates

Texto de Ricardo Nabais Fotografia de Miguel Silva

A vackia OOfltra a malária está para a co-

mercialização como os títulos nacionais do

futebol português estão para o Sporting ou

o Benflca. A cada temporada que passa, au-

toridades, cientistas e fmanciadores dizem

'este ano é que é'. Seja como for, todos sabem

que esse ano há-de chegar, de facto, só não

sabem quando.

Não é assim que pensa a equipa de Mi-

guel Prudèncio e António Mendes, que há

três anos explora uma nova ideia de com-

bate contra a malária, no Instituto de Me-
dicina Molecular (IMM), em Lisboa. A
doença, própria dos países subtropicais,
infecta anualmente mais de 200 milhões
de pessoas e mata ã volta de 600 milhões,
a maioria das quais crianças com menos
de cinco anos, na África subsariana.

Os números impressionantes têm ins-

pirado várias equipas de cientistas a

aventurarem-se na investigação de uma
vacina. A mais recente dessas tentati-
vas terapêuticas está em fase de licen-
ciamento e «está em desenvolvimento
há cerca de 20 anos», diz Miguel Prudên-
cio. A sua eficácia é «moderadíssima»,
continua o investigador, situa-se entre
os 30 e os 40%.

Outra tentativa famosa foi a de um mé-

dico colombiano, Manuel Patarroyo,
que nos anos 80 estudou um antigénio
(definido de forma simples, é uma subs-

tância que provoca a formação de um

anticorpo específico, ou seja, reforça-
-nos a imunidade) e aplicou-o a uma va-
cina cuja patente doou, num acto raro
de altruísmo, à Organização Mundial
de Saúde. Após uma euforia inicial, a

fraca eficácia da vacina também adiou
as esperanças para mais tarde.

O que a equipa da dupla portuguesa
experimenta, desde há três anos, é uma
abordagem diferente, numa espécie de

regresso às origens da vacinação. Esta

aproximação ao problema valeu-lhes o

entusiasmo da Fundação Bill e Melin-
da Gates, organização sem fins lucra-



tivos do fundador da Microsoft (e res-

pectiva esposa), que há anos persegue
e financia boas ideias nesta área. E

que apoiou a ideia.

A boa Ideia do Jenrier
A lógica é então a mesma de Edward Jen-

ner, médico britânico que em finais do sé-

culo XVm criou o princípio deste trata-

mento. A tratar uma comunidade rural
fortemente atacada pela varíola, «reparou

que as mulheres que ordenhavam vacas

infectadas com a variante bovina da va-

ríola estavam protegidas contraavaríola

humana», explica António Mendes. «Atra-

vés desta observação, ele propôs que se

poderia usar um patogénio que, por ser

¦parente' do patogénio humano, conseguia

estimular uma resposta em seres huma-

nos, sem causar a doença. E essa respos-

ta, depois, era suficiente para proteger

contra a variante humana desse vírus».

Dois séculos e pouco depois, nada como

ir buscar inspiração ao passado para ten-

tar corrigir o futuro. Prudêncio concreti-

za: «O que temos aqui é exactamente isso,

um patogénio que não causa a doença em

seres humanos, mas em roedores, e que
nós queremos usar como plataforma de

vacinação oontraopatogénio em seres hu-

manos». Mas querem, também, dar-lhe

uma 'segunda camada de protecção'. Adi-

ferença, agora, ao contrário do que se pas-

sava no tempo de Jenner, em que nem se-

quer se sabia o que era um gene, quanto

mais pensar-se em manipulação genéti-

ca, é que «podemos modificar esta varian-

te não-humana do patogénio, introduzin-

do-lhe proteínas que são do seu 'primo'
humano e desta maneira, esperamos nós,

aumentarapotênciaimunogénica do pa-
rasita não-humano».

Por outras palavras, usamos as caracte-

rísticas do parasita como arma contra ele

próprio, com um upgradeque cruza as va-

riantes dos ratinhos e a humana. E não

seria possível fazer tudo isto só com a va-

riante dos roedores? Afinal de contas, Jen-

ner usou um processo 'natural', sem ma-

nipulação genética. «Essa questão é, aliás,

queridaàFundaçãoGates, que quis saber

até que ponto é que o parasita dos roedo-

res, por si só, seria capaz de criar essa ca-

pacidade», adianta Prudêncio. Mendes

completa com a ideia de que um acrésci-

mo de protecção é sempre melhor: «Te-

mos indicações de que a resposta émelho-

rada com a introdução destes novos anti-

génios».

A versão mais recente da vacina

leva 20 anos de desenvolvimento

e tem uma eficácia
<4noderaifesima» ( abem os

investigadores

O MOSQUITO Anopfieles, que transmite o

parasita da malária aos seres humanos, foto-
grafado por Prudêncio

Unheiro extra
Para esta fase da investigação, os norte-

-americanos acabaram por deixar o gru-

po português à porta dos ensaios clínicos.

Os testes feitos até agora limitaram-se a

culturas celulares e aos roedores, em la-

boratório. A equipa do IMM está prepara-
da para dar os passos seguintes, comple-

tando a fase pré-clínica com as experiên-
cias em macacos. O conjunto de

resultados vai depois ser submetido às au-

toridades competentes, holandesas neste

caso. Os ensaios clínicos -tal como os tes-

tes em primatas - se aprovados, serão rea-

lizados na Holanda, onde já existe longo

historial de competèncias nestas áreas.

A equipa pode contar também com um
financiamento extra, pois venceu o pré-

mio BES Inovação por esta abordagem. A

maquia vai-lhes permitir avançar para
outra estirpe do parasita da malária, me-

nos letal mas não menos abrangente, o

Plasmodium vivax, mais comum na
América Latina e na Ásia. Querem apli-

car-lhe o mesmo princípio que usaram

para combater o Plasmodium falcipa-

rum, a tal variante mortal, que se concentra es-

sencialmente no continente africano.

Mas o dinheiro extra vai permitir ainda dar

outro passo importante, a obtenção da patente,

que garante que esta tecnologia terapêutica fica

nas mãos de quem pertence, ou seja, de quem a

criou. Não se pense que os autores de uma des-

coberta ou de um invento ficam automaticamen-

te protegidos por lei, na lógica do seu a seu dono.

O 'mercado' também manda aqui, implacável -
«É um processo caríssimo», reconhece António

Mendes. E como a Fundação Gates não paga pa-

tentes, consegue completar-se o ciclo.

Formados na Faculdade de Ciências da Uni-

versidade de Lisboa (com doutoramento na Fa-

culdade de Ciências e Tecnologia da Universi-

dade Nova) e Instituto Superior de Ciências da

Saúde-Sul, respectivamente, Prudêncio e Men-

des completaram pós-graduações fora de Portu-

gal e 'aterraram' no MM para se dedicarem ao

estudo da malária. Vieram, como muitos inves-

tigadores, à procura de uma resposta que garan-

tisse o combate à doença, define Mendes, «que

mais crianças mata até aos cinco anos, e mais

crianças tira da escola». Mesmo que as hipóte-

ses de sobrevivência sejam maiores se se supe-

rar a passagem dos cinco anos de idade, o foco

da doença fica no organismo - continua-se com

surtos frequentes, que se medem pelas febres al-

tas -, e é terrível não só para a saúde pública dos

africanos como para a produtividade e, em últi-

ma análise, para a economia de países já por si

debilitados.

O parasita da malária tem no mosquito um hos-

pedeiro privilegiado, sem o qual não completa o

seu ciclo de vida. É que este insecto funciona

para o Plasmodium como uma espécie de motel

da Linha de Sintra - é lá que se dá o acasalamen-

to entre machos e fêmeas, que depois se vão re-

plicar sem quaisquer pudores no organismo hu-

mano, dada a picada do mosquito. Não é, por isso,

doença que se propague de pessoa para pessoa,

como uma gripe. Enquanto aguardamos pela va-

cina, às autoridades convém redobrar cuidados,

sobretudo em regiões de águas paradas, consi-

deradas idílicas pelos mosquitos. •

A lógica seguida aqui

é a mesma do britânico Edward

Jenner, que criou o principio
da vacina a partir da variante
bovina da varíola

rlcardo.nabals@sol.pt
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