
Dez anos de vanguarda
INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR É REFERÊNCIA NA INVESTIGAÇÃO BIOMÉDICA

O Instituto de Medicina Mo-
lecular (IMM) é hoje uma re-
ferência, não só na investi-
gação biomédica, como na

formação de novos profis-
sionais de saúde que são

cada vez mais, simultanea-
mente, médicos e investiga-
dores. Hã um largo leque de

patologias em estudo, desde

as que afetam o cérebro e o
sistema nervoso, às genéti-
cas e às que envolvem vírus e

bactérias. O cancro é uma
das áreas privilegiadas onde

está a ser desenvolvida uma
nova arma terapêutica.
"Tentamos usar o sistema
imunitário contra o cancro,
isto é, as nossas próprias de-
fesas que normalmente usa-
mos contra infeções, contra
os vírus e bactérias. É a

grande nova arma contra o

cancro em alternativa à ra-
dioterapia e à quimiotera-
pia", refere o investigador
Bruno Silva-Santos. Com o

lançamento do biobanco há

um ano, o instituto passou a

ter uma base de dados de

material biológico de doen-
tes que já ajudou os investi-

gadores a descobrirem novos

genes envolvidos em deter-
minados tipos de cancro e

em doenças neurológicas. A

aposta dos próximos 10 anos

é, segundo João Lobo Antu-
nes, presidente do IMM,
"continuar afazer ciência de

excelência" e continuar a dar
à medicina novas armas para
melhorar a saúde e a quali-
dade de vida das pessoas. ©

"Continuar

a fazer ciência

de excelência"

é a aposta para

os próximos 10

anos, diz João

Lobo Antunes



Luís Ferreira Moita, investigador responsável pela descoberta

Cientistas portugueses
travam sépsis em animais
¦ Cientistas portugueses do
Instituto de Medicina Molecu-
lar da Universidade de Lisboa

conseguiram controlar a sépsis
em animais recorrendo a um
medicamento usado no trata-
mento do cancro.

A descoberta vai em breve
ser testada em vinte doentes no

Hospital de Santa Maria, e, se

os resultados forem positivos,
pode salvar milhões de vidas. A
sépsis consiste numa infeção

generalizada que leva à falência
de órgãos.

" É a principal causa
de morte nas unidades de cui-
dados intensivos é a terceira
causa de morte hospitalar",
disse à Lusa Luís Ferreira Moi-
ta, investigador responsável
pela descoberta, frisando que o

atual tratamento tem "os mes-
mos princípios de atuação de
há cinquenta anos"

A descoberta foi patenteada
em mais de 140 países. IB.E.



INVESTIGAÇÃO

Portugueses eliminaram sépsis
teste Infeção generalizada
que leva à morte foi travada
em ratos com medicamen-
to para o cancro. Segue-se
teste em humanos

Investigadores portugueses con-
seguiram controlar a sépsis em
animais através de um medica-
mento usado no tratamento do

cancro, uma descoberta que em
breve será testada em pessoas e

que se tiver os mesmos resultados

pode salvar milhões de vidas.
Luís Ferreira Moita (na foto),

que dirige a Unidade de Imunida-
de Inata e Inflamação do Instituto
de Medicina Molecular (IMM) , é o

investigador responsável pela des-
coberta e explicou que o objetívo
foi encontrar uma forma de com-
preender a sépsis e os seus meca-
nismos porque se trata da "princi-
pal causa de morte nas unidades
de cuidados intensivos e a tercei-
ra causa de morte hospitalar".
Apesar da dimensão da doença
(que consiste numa infeção gene-
ralizada que leva à falência de ór-

gãos), o tratamento continua a
usar "os mesmos princípios de há

50 anos, baseados no controlo
imediato do foco de infeção por
antibióticos e medidas de suporte
de órgãos".

"A sépsis é uma área de medici-
na que continua órfã de soluções
eficazes", disse Luís Ferreira Moi-
ta, que se propõe alterar este qua-
dro. Os investigadores começa-
ram por "basear-se nos mecanis-
mos da doença. Sabemos que há
mediadores inflamatórios (sub-
stâncias no organismo) que são

importantes para o início da sép-
sis, ou seja, a doença não aconte-
ce semeies", explicou. "Pensámos

que, se, de alguma forma, pudés-
semos bloquear a produção des-
tes mediadores, poderíamos mo-
dificar a progressão natural da
doença", adiantou. Para tal, fo-
ram testados cerca
de 2300 fármacos
num ensaio "in
vitro" (em cultura
de células) , com o

objetivo de obser-
var os que modifi-
cavam a produção
dos mediadores.
Desses,
dez fo-

ram depois testados em ratos.
Para isso foi provocada uma in-

feção abdominal muito grave nos
animais, capaz de lhes provocar a
morte em 48 horas, e depois admi-
nistrado um medicamento citoes-
tático (usado no tratamento de

cancros, como o da mama) , mas
em doses muito mais baixas. Este
medicamento revelou um efeito
anti-inflamatório e de proteção de

órgãos e tem a vantagem de já ser

aprovado - ainda que para outra
indicação terapêutica- o que per-
mite ultrapassar algumas fases de
testes iniciais de tolerância e segu-
rança. Os animais "ficaram com-
pletamente protegidos", contou. A
descoberta foi publicada em no-
vembro na revista Immunity.

O próximo passo vai ser dado
em breve, quando for testado em
20 doentes, num ensaio clínico
no Hospital de Santa Maria, em
Lisboa, que também será inova-
dor porque "normalmente os
ensaios são patrocinados pela
indústria farmacêutica e oriun-

dos de outros países. Este tem
origem na investigação básica e é

patrocinado pela universida-
de", disse. Lusa
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