
Investigadores
receiam retrocesso
na luta contra
o cancro r ci



Mais de 70 grupos investigam
em Portugal a cura do cancro

• Em cinco anos, Fundação para a Ciência e
Tecnologia apoiou 78 projetos com 11 milhões

• Cortes no financiamento põem em risco os
progressos alcançados, alertam investigadores
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Há pelo menos 70 grupos a
investigar os mecanismos
do cancro e o diagnóstico e
tratamento mais eficazes,
com 11 milhões de finan-
ciamento público. Mas in-
vestigadores temem o cor-
te de verbas.

O número total de

investigadores e

projetos na área do

cancro não é co-
nhecido. Sabe-se apenas

quantos recebem financia-
mento público, através da

Fundação para a Ciência e

Tecnologia (FCT). No ano
passado, foram apoiados 17

com um total de 2,4 milhões
(mais 200 mil euros do que
em 2010). Desde 2008, fo-
ram concedidos 11 milhões

para financiar um total de 78
projetos ainda em curso.

Mas há muitos outros que
recebem bolsas e prémios in-

ternacionais e que estão dis-

persos por laboratórios asso-

ciados, universidades, hospi-
tais. Por vezes, nem estão em
instituições ligadas à saúde,
como é o caso de Goreti Sales,

investigadora do Instituto
Superior de Engenharia do

Porto, que está a desenvol-

ver, com uma bolsa de um
milhão de euros do Conselho

Europeu de Investigação, um
dispositivo para detetar o

cancro a partir de fluidos
(sangue, suor, saliva).

O retrato da investigação
em oncologia em Portugal
está por fazer, reconhece
Leonor David. Saber o que se

está a estudar, por quem e

com que meios é, aliás, um
dos objetivos da Associação
Portuguesa de Investigação
em Cancro (Aspic), criada
este ano e que conta já com
mais de cem associados.



É nos cancros do estômago
e da tiroide que a investiga-

ção assume maior visibilida-
de, com artigos publicados
em revistas de impacto, su-
blinha a presidente da Aspic.

Em Portugal, como em
todo o mundo, os cientistas
tentam desvendar os meca-
nismos dos vários tipos de
cancro e, mais do que isso,

perceber como é que os tu-
mores podem ser tratados
em cada pessoa. Sobrinho Si-
mões sublinha que, sendo

sempre o resultado da inter-
ação entre suscetibilidade ge-
nética e fatores ambientais
(tabaco, álcool, infeções ou
obesidade), o cancro mani-
festa-se de forma diferente
em cada indivíduo e o desa-

fio atual é saber como contro-
lar o cancro X na pessoa Y.

Para o diretor do Instituto
de Patologia e Imunologia
Molecular da Universidade
do Porto (Ipatimup), os estu-
dos na área do cancro estão ao

nível da investigação que se

faz nas outras áreas e nos paí-
ses de dimensão semelhante
a Portugal.

Os progressos na produção
científica, alcançados nos úl-
timos 15/20 anos, estão
ameaçados, porém, pelos
cortes no financiamento das

instituições, adverte o inves-

tigador. Em cinco anos, o Ipa-
timup viu os fundos reduzi-
dos 45% . "Devia haver uma
avaliação das instituições, de

forma a que as boas sejam re-

compensadas e as más reo-
rientadas ou extintas. O que
não pode continuar são os

cortes cegos, que afetam to-
das de igual maneira."

Apesar de não ter dados
atualizados, visto ainda não
serem conhecidos resultados
do concurso de 2012 da FCT,
Leonor David corrobora que
"o financiamento é clara-
mente insuficiente para as
necessidades". "Não pode-
mos matar a investigação e é

isso que está a acontecer",
alerta a responsável. •
NÚMEROS

2,4

milhões de euros

Em 2012, a Fundação para
a Ciência e Tecnologia apro-
vou o financiamento de 17

projetos, no valor de 2,4 mi-
lhões de euros. Desde 2008,
apoiou 78, num total de 11
milhões de euros.

92 milhões para 634
projetos de todas as áreas

Entre 2010 e 2012, a FCT

aumentou o financiamento,
para todas as áreas cientifi-

cas, passando de 69 para
92 milhões de euros (o que
representa uma subida de

32%), assegurando o funcio-
namento de 634 projetos de

investigação de várias insti-

tuições do país.

SEIS EXEMPLOS //DA INVESTIGAÇÃO EM PORTUGAL

Combate às
leucemias

pediátricas
a espera dos
laboratórios
João Barata
Instituto de Medicina
Molecular da Universidade
de Lisboa

Formação Licenciado em
Biologia, doutorado em
Ciências Biomédicas

Objetivos Encontrar trata-
mentos mais eficazes para
aç Ipiirpmiaç T

OS SEGREDOS do

funcionamento das

células leucémicas
são o grande interesse de

João Barata. As várias in-
vestigações que tem con-
duzido sobre leucemias T

(as que atingem as células

T, os glóbulos brancos)
abriram portas para novos

tratamentos, mas ainda
falta percorrer um longo
caminho até se comprovar
a eficácia. Um dos avanços
alcançados foi a identifica-
ção de mutações num gene
que podem levar à progres-
são da leucemia linfoblás-
tica aguda das células T,
um tipo de cancro que afe-
ta principalmente as crian-

ças. A seguir, testou um
medicamento que atua
nesse mecanismo e com-

provou-se o atraso no des-

envolvimento da leucemia
em ratinhos. Falta agora fa-
zer mais pesquisa e avan-

çar com testes em seres
humanos. Mas faltam tam-
bém interessados para lhes
dar seguimento. "Ainda
não houve interesse por
parte da indústria farma-



cêutica, talvez porque as

leucemias pediátricas são

relativamente raras."

Granada
com GPS
para acertar
em cheio
no tumor
João Nuno Moreira
Centro de Neurociências e

Biologia Celular da Univer-
sidade de Coimbra

Formação Lie. em Ciências

Farmacêuticas, dout. em

Tecnologia Farmacêutica

Objetivos Reduzir efeitos
secundários da quimiotera-
pia no cancro da mama

A TOXICIDADE dos

tratamentos é um
dos graves proble-

mas inerentes ao cancro.
Isto acontece porque os

compostos da quimiotera-
pia distribuem-se de forma
caótica, acumulando-se
mais nos órgãos sãos do

que nos tumores. Encon-
trar uma forma de guiar os

compostos agressivos até
ao tumor, evitando que se

concentrem nas partes do

organismo que estão sau-

dáveis, é o que a João Nuno
Moreira se propôs fazer. E
criou uma nanopartícula
que funciona como uma

espécie de GPS, um siste-

ma de navegação muito so-
fisticado capaz de guiar o

tratamento até ao seu des-
tino. Ao entrar no interior
das células cancerígenas, a

nanopartícula liberta o tra-
tamento de forma massi-

va, como se fosse uma gra-
nada que rebenta tumor.
Os testes em modelos ani-
mais comprovaram a sua
eficácia no cancro da
mama e já há duas paten-
tes registadas. Dentro de
dois anos, devem começar
os ensaios clínicos em
doentes.

A enzima
e a vida
eterna
das células
malignas

Paula Soares
Instituto de Patologia e

Imunologia Molecular da

Univ. do Porto

Formação Lie. em Biologia,
doutorada em Biologia Hu-

mana

Objetivos Identificar quais
os tumores da tiroide com

pior prognóstico

AO CONTRÁRIO
das células saudá-

veis, que têm uma
espécie de relógio interno

que faz com que deixem de
se dividir e acabem por
morrer, as células tumorais

parecem imortais (só mor-
rem quando o hospedeiro
falece). Um dos mecanis-
mos que está na base da

longevidade das células

neoplásicas é a associação a

uma enzima, a telomerase,
que reativa a capacidade de

replicação celular. Há cer-
tas mutações da telomera-
se associadas com determi-
nado tipo de tumores. A
equipa de Paula Soares de-
monstrou que essa altera-

ção está presente no can-
cro da tiroide. Mais: esse

mecanismo de reativação
da enzima está presente
nos tumores muito agres-
sivos, com mais recidivas.

Geralmente, os tumores da
tiroide (que representam
cerca de 1% de todos os

cancros) reagem bem ao

tratamento. Sabendo quais
os que têm pior prognósti-
co, é possível adotar estra-

tégias terapêuticas mais

agressivas para evitar a re-
cidiva.

O papel da
gordura na
génese do
carcinoma
da mama

LuísaHelguero
Departamento de Química
da Universidade de Aveiro

Formação Licenciada em

Biologia, doutorada em

Biologia Celular
Objetivos Identificar marca-
dores associados à maior

malignidade do cancro da

mama
O CANCRO da

mama é dos mais



frequentes na mu-
lher. Apenas 5/10% são de

origem hereditária, a maio-
ria tem causas multifato-
riais. O mais comum é hor-

monodependente: precisa
de estrogénio para crescer.

Bloquear a ação dessa hor-
mona é o tratamento mais

frequente. No entanto, em
30 a 50% dos casos, o can-
cro resiste à terapia ou res-

ponde inicialmente mas

reaparece e, nessa altura, já
não precisa de estrogénio
(torna-se hormonoinde-
pendente). Luísa Helguero
está a tentar perceber o

que acontece neste proces-
so, os mecanismos alterna-
tivos para voltar a crescer e

até invadir outros órgãos

(metastatização) . A inves-

tigação já demonstrou que
há alterações no metabo-
lismo da gordura que regu-
lam o funcionamento hor-
monal e que estão associa-

das a diferentes graus de

malignidade. Estas altera-

ções podem funcionar
como marcadores da agres-
sividade e ajudar a tratar o

cancro da mama de forma
mais dirigida e eficaz.

Aprender
o processo
para tentar
controlar
a doença

HélderMaiato
Instituto de Biologia Mole-
cular e Celular (Universida-
de do Porto)

Formação Licenciado em

Bioquímica, doutorado em
Ciências Biomédicas

Objetivos Compreender e

prevenir os erros na divi-
são celular

HA 2O MIL TIPOS
de cancros. A gran-
de maioria (90%)

está associada a erros na se-

gregação cromossómica.
Em vez de 46 pares de cro-

mossomas, têm mais ou
menos. É a chamada insta-
bilidade genética. A cada

segundo, há 250 milhões
de células a dividirem-se e,
da observação em laborató-

rio, já se confirmou que em
cada 200 divisões há um
erro. Perceber como ocor-
rem e quais os genes impli-
cados é um dos objetivos
da investigação conduzida

por Hélder Maiato. A equi-
pa do IBMC já descobriu
vários genes envolvidos e

algumas proteínas que
funcionam como sistema
de correção. No projeto, os

genes envolvidos na mito-
se (divisão celular) vão ser

manipulados para avaliar o

resultado em ratinhos.
"Queremos compreender
todo o processo, todos os

genes em conjunto, como
falam uns com os outros.
Se soubermos como os er-
ros acontecem, podemos

impedi-los".

Detetar
o cancro
com testes
à urina
ou saliva
Coreti Sales
Instituto Superior de Enge-
nharia/Instituto Português
de Oncologia do Porto

Formação Lie. em Ciências

Farmacêuticas, dout. em
Química Analítica

Objetivos Criar dispositivo
de deteção do cancro a

partir de fluidos corporais

QUANDO o organis-
mo entra em pro-
cesso de doença,

ocorrem diversas altera-

ções, nomeadamente a ní-
vel molecular. Há biomolé-
culas em circulação nos
fluidos biológicos (sangue,
urina e saliva) que permi-
tem concluir se o cancro
está numa fase inicial ou já
evolui. O que Goreti Sales

está a desenvolver é um dis-

positivo capaz de detetar
essas biomoléculas nos flui-
dos biológicos para diagnos-
ticar os cancros mais fre-

quentes na Europa (colorre-
tal, útero e mama), mas o

conceito pode ser aplicado a

todo o tipo de tumores e a

várias doenças. Daqui a

dois anos, a investigadora
gostaria de ter o dispositi-
vo pronto para ser testado
em amostras de pessoas
saudáveis e portadoras de

tumores para avaliar a efi-
cácia. Só depois se poderá
pensar no desenvolvimen-
to de um medicamento ou
em qualquer aplicação.
"Neste momento, o que
me atrai é o desenvolvi-
mento do conhecimento.
Se for útil, espero que seja

lançado comercialmente".


