
Nova estratégia de vacinação
contra a malária
Uma equipa do Instituto de Medicina Molecular desenvolveu uma inovadora plataforma de vacinação
contra a malária. A doença não tem ainda cura e mata um milhão de pessoas por ano.



Uma
equipa de investigação

do Instituto de Medicina
Molecular (IMM) descobriu

que os parasitas causadores

da malária em roedores,

apesar de incapazes de cau-
sar a doença em seres hu-

manos, quando geneticamente modificados

podem espoletar uma reacção imunitária
contra o parasita humano.
É este o pressuposto da inovadora estratégia
na base da plataforma de vacinação contra
uma doença que não tem ainda, cura e que
causa cerca de um milhão de mortes por ano.

"Hoje temos a capacidade de modificar gene-
ticamente os parasitas causadores da malária

em roedores, no sentido destes expressarem
antigénios dos seus congéneres infecciosos

para humanos. É como se "mascarássemos" o

parasita de roedores em humanos, de forma a

provocar no" sistema imunitário uma resposta
contra o parasita humano", explica Miguel
Prudêncio, director do Laboratório de Estra-

tégias Anti-Malária do Instituto de Medicina

Molecular(lMM).
Em causa está a utilização de um primeiro pa-
rasita geneticamente modificado, "um forte

candidato a vacina", adianta o responsável,
lembrando que, até agora, o candidato a vaci-
na cujo desenvolvimento está mais avançado
confere apenas cerca de 30% de protecção,
um valor "manifestamente insuficiente" .

A relevância social da inovação em causa con-
venceu o júri do Concurso Nacional de Inova-

ção BES a distinguir o projecto como vencedor
no sector da Saúde e vencedor absoluto da 9. 3

edição do concurso. E convenceu a Fundação
Bill & Melinda Gates a dar continuidade ao

apoio financeiro e científico que permitiu va-
lidar as premissas que a equipa tinha inicial-
mente em mente. É a primeira vez que a Fun-

dação Bill & Melinda Gates apoia um projecto
nacional de investigação, através de um fi-

nanciamento no âmbito da Fase II do progra-
ma Grand Challenges Explorations (GCE), no
valor de mais de um milhão de dólares.

A equipa do IMM - que conta ainda com An-
tónio M. Mendes, investigador de pós-douto-
ramento e responsável pelo desenvolvimento
de grande parte do trabalho experimental de

bancada - vai receber 1,218 milhões de euros

para avançar no processo de aprovação de en-
saios clínicos em seres humanos.
"Receber este financiamento significa que o

trabalho que desenvolvemos até agora foi
reconhecido pela Fundação como sendo

meritório", comenta o director do laborató-
rio.
Numa terceira fase, a equipa pretende explo-
rar o conceito da plataforma de vacinação.
"Pensamos que podemos ir mais longe, no
sentido de criar outros parasitas genetica-
mente modificados que constituam novas
versões do candidato a vacina, de forma a au-
mentar a eficácia da mesma. É como se fosse

uma 'máscara mais requintada', que é tam-
bém mais eficaz", adianta Miguel Prudêncio.
O objectivo passa por desenvolver uma vaci-
na de segunda geração, capaz de proteger
contra as diversas espécies de 'Plasmodium'

que causam malária em seres humanos, e ex-

plorarás possibilidades de produção desta va-
cina em condições laboratoriais.
A equipa tem também em mente a possibili-
dade de criar uma 'spin-off do IMM para as-

segurar a transferência de tecnologia para o

mercado e dar continuidade ao projecto num
formato mais empresarial.
"Ter conquistado o prémio é um orgulho
imenso, até porque é um dos prémios de ino-

vação mais prestigiantes em Portugal. É o re-
conhecimento de que a investigação feita no
Instituto tem real potencial de aplicabilida-
de", conclui Miguel Prudêncio, referindo-se
à conquista do prémio máximo desta iniciati-
va do BES. ¦



Proposta de vacina contra malária
conquista grande prémio
Grande vencedor eleito no sector da Saúde. Entrega de prémios teve lugar na passada sexta-feira.
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O Espaço BES Arte & Finança
foi o cenário escolhido para
a entrega dos prémios da

9. a edição do Concurso Na-
cional de Inovação BES,

que elegeu como grande
vencedor um projecto do

Instituto de Medicina Molecular, apresentado
ao sector da Saúde, e que representa uma es-

perança de vacinação contra uma doença que
não tem ainda cura: a malária.-

A abertura da cerimónia ficou a cargo de Ri-
cardo Salgado, presidente da Comissão Exe-
cutiva do Banco Espírito Santo (BES), que co-

meçou por felicitar os vencedores e salientar

a importância dos 22 parceiros que se asso-

ciam anualmente à iniciativa, entre institui-
ções de ensino, empresas, parques tecnológi-
cos, associações, fundações e outras entida-
des representativas do meio académico e em-

presarial português .

Ricardo Salgado lembrou ainda a natureza do

concurso, que no seu espírito "empreendedor
e de cultura orientada para a inovação", tem
vindo a destacar projectos que trazem "mais-



-valias para a economia e sociedade", além de

"incentivar as exportações nacionais".
No sector de Processos Industriais, o projecto
destacado envolve o desenvolvimento de uma
nova geração de supercondensadores - os

C2C - que prometem resolver a problemática
do armazenamento .da electricidade .

Já a tecnologia ScreenWood, desenvolvida no

Instituto Superior de Agronomia, mereceu a

atenção do júri no sector de Recursos Naturais.

Trata-se de uma metodologia não -destrutiva,
baseada numa análise por raios X, capaz de

detectar as estrias características de infecção
fúngica da videira, evitando a difusão de uma

doença grave ainda sem tratamento.
No sector de Tecnologias de Informação e

Serviços, o júri distinguiu o projecto bioM -
Wearable Gesture Recognition, uma aplica-

ção desenvolvida no Instituto de Biofísica e

Engenharia Biomédica, da Faculdade de

Ciências da Universidade de Lisboa, que re-
corre a um têxtil inteligente aplicado na zona
do antebraço, para interagir com dispositivos
electrónicos a partir de gestos simples do uti-
lizador.
"Promovemos projectos que contribuam para
o reforço e vitalidade do nosso tecido empre-
sarial. Este ano o número de empresas criadas

foi o dobro das encerradas, excluindo os en-
cerramentos por motivos oficiosos. É uma es-
tatística que acompanhamos de perto", des-
tacou o responsável do BES, justificando a

importância das iniciativas de apoio ao em-
preendedorismo.
Em nove edições do Concurso Nacional de

Inovação BES foram apresentados 1.470 pro-
jectos e atribuídos 2,935 milhões de euros em

prémios aos 46 projectos vencedores. ¦
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