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Somos o resultado

da nossa própria vida

Começou muito cedo a observar a vida. 0 gesto continua a ser o mesmo. Mas

agora, com microscópios sofisticados, vendo a vida no seu mais ínfimo detalhe,

coisa que pareceria de ficção científica ainda há poucos anos. Recentemente, em

Harvard, fechada um Verão num laboratório, viu o nascimento e morte, o ciclo de

vida de um RNA [ácido ribonucleico, envolvido na produção das proteínas das

células] dentro de uma célula humana viva. É directora executiva do Instituto de

Medicina Molecular, professora na faculdade de Medicina da Universidade de

Lisboa, directora do programa de parceria entre Portugal e a Harvard Medicai

School. Foi Prémio Pessoa em 2010. Mas o seu percurso parece ser mais fruto

do encantamento que acontece nas horas escuras do laboratório, e do prazer

quase infantil que tem na ciência, do que da ambição que imaginamos feroz no

mundo globalizado e altamente competitivo da investigação científica.



Quando fui confrontada com aulas e livros de ciências naturais foi como

Ise
tivesse tido uma revelação - fiquei fascinada com o mundo. Comecei a

devorar livros científicos acessíveis àquela idade. Comecei a observar a na-

tureza: ia para a rua e tentava encontrar o que estava descrito nos livros;

procurava as folhas com as formas que via nas classificações de botânica,
observava o comportamento dos caracóis, das formigas, enfim, de tudo o

que era vivo e a que tinha acesso no meu pequeno mundo. À medida que

H| os anos foram passando, o fascínio começou a passar de olhar a natureza

e classificar a natureza para poder manipular a natureza: comecei a fazer

experiências com moscas em minha casa, com o apoio de alguns professores do liceu, que

me incentivavam e me davam estirpes com cores diferentes nos olhos, de maneira a que

eu pudesse cruzá-las, refazendo algumas das experiências de genética básica Não havia

nada que me desse mais satisfação do que conhecer cada vez mais como era a vida
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medo que existe em relação à investigação genética resulta em grande parte

da maneira como os media e, sobretudo, os produtores de cinema de Hollywood
abordaram o tema. O "Parque Jurássico", por exemplo, foi um filme que fez

muito mal à ciência porque mostrava, de forma muito exagerada, que os cien-¦ tistas andam abrincar com isto dos genes ede manipulação de genes e que isso

é perigoso. Talvez esse filme tenha iniciado uma tendência de ter medo de tudo o que sej a

geneticamente modificado - e que se manifesta, hoje, com o medo de organismos gene-
ticamente modificados na agricultura.



Não quer dizer que não haja riscos, há sempre riscos, mas é muito importante explicar

quais são os riscos e quais são os controles que é preciso fazer para que não se use indevi-

damente a nossa capacidade de modificar geneticamente ou de clonar. Cada vez que sai

uma notícia sobre clonagem, pensa-se logo que agora se vai começar a clonar seres hu-

manos e que se vai começar a fazer outra vez eugenia. Toda a actividade científica é regu-
lamentada e a sociedade tem um papel a dizer, e é por isso que existem comissões de éti-

ca É preciso que as pessoas se sintam suficientemente protegidas e, para isso, nada me-

lhor do que estarem bem informadas. E seria ideal que a informação e a discussão vies-

sem cada vez mais dos próprios cientistas.
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Quando entrei na faculdade, cientista não era profissão em Portugal e nem se

falava de investigação, mas logo no primeiro ano de medicina, quando come-
cei a ter aulas de biologia celular, tive a sorte de apanhar o Professor David Fer-
reira que, em vez de nos dizer a célula é assim e assado, explicava como tinhamI sido feitas as experiências, quem eram as pessoas que tinham feito aquelas des-

cobertas e até nos dava detalhes sobre essas pessoas e contava que as tinha conhecido em

congressos. Isso colocava a ciência muito perto de mini: fazer uma descoberta científica

parecia estar acessível. Esse professor era responsável por um laboratório no Instituto
Gulbenkian de Ciência, convidou-me a fazer um estágio durante as férias e, nesse Verão,
ficou traçado o meu destino.

Passados quase 40 anos, voltei a sentir as mesmas sensa-

ções básicas, de grande prazer pessoal, quando estive agora
no laboratório da Harvard Medicai School. Da mesma manei-
ra que tinha feito um estágio de Verão como estudante, fui fa-
zer um estágio de Verão em Harvard e no laboratório, usan-
do apenas as minhas mãos, fazendo uma experiência do prin-
cípio ao fim. Voltei a sentir que não há nenhum prazer que se

compare a este. Mas, claro que há muito poucas pessoas que
entendem como é que eu uso o meu tempo de férias encafua-
da dentro de um laboratório.

Há muito tempo que andava a querer seguir em tempo real,
observando com os meus próprios olhos, o ciclo de nascimen-
to e morte de um RNA dentro de uma célula humana viva.
Aqui eu não tinha os instrumentos necessários, os microscó-
pios sofisticados o suficiente, para o poder fazer, e pude fazê-
lo em Harvard. O trabalho já está publicado e está a ter uma
aceitação excelente: foi a primeira vez que se conseguiu ver a

vida de uma única molécula de RNAno momento em que ela
está a ser feita e está a crescer dentro do núcleo de uma célu-
la humana. Trata-se mesmo olhar para a natureza até ao seu
mais ínfimo detalhe.
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muito interessante olhar para estudos, por exem-

plo, sobre o cancro do pulmão, e perceber que ape-
sar de se encontrarem tendências genéticas em
doentes com cancro do pulmão, essa influência deI alguns genes é mínima comparada com a influên-

cia do comportamento de fumar. Realmente, o ambiente, o

que nós fazemos com o nosso corpo, aquilo a que expomos as

nossas células, domina.
Os genes não são fixos, não são peças que pré-determinam

um comportamento ou uma característica. Nós estamos a ser
constantemente influenciados pelo que nos rodeia. Somos o
resultado da nossa própria vida.
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Nos Estados Unidos há uma cultura de base que faz
com que os médicos estejam mais envolvidos em
investigação. Quando os doentes entram nos hos-

pitais são abordados para fazerem parte de ensaios.I Nos nossos hospitais, é ainda raro o médico que se
envolve neste tipo de inovação. Mas a nova geração de médi-
cos - e esse é um dos resultados do programa Harvard Medi-
cai School - está a ficar fascinada por este tipo de atitude e quer
fazer investigação clínica com os doentes, trazer a investiga-
ção para o dia-a-dia.

Curiosamente, a crise económica vem trazer maior aber-
tura em relação à investigação activa nos hospitais. Porque
não podemos ficar limitados a fazer contas, a cortar daqui ou
dali. É nos períodos de maior pressão que se tem que reconhe-
cer aquilo em que vale a pena apostar, aquilo que vai fazer a

diferença no depois de amanhã, e isso tem que ser diferente
do que era ontem. W




