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“A longo prazo, espero estar a
contribuir para a diminuição da
incidência de cancro induzido por
agentes químicos”, afirmou Ale-
xandra Antunes ao OJE. A investi-
gadora considera que num perío-
do tão difícil como aquele que es-
tamos a passar, “só com este apo-
io (100 mil euros) é possível de-
senvolver este projeto transversal
que envolve a conciliação de vári-
as valências envolvendo uma e-
quipa multidisciplinar.” 

O projeto no qual a investigado-
ra do Instituto Superior Técncio
trabalha tem como primeiro ob-
jetivo desenvolver novas metodo-
logias que permitam “detetar pre-
cocemente indicadores de inici-
ação de cancro induzido pela ex-
posição a agentes químicos”. Adi-
cionalmente, estas metodologias
irão ser aplicadas para o desenvol-
vimento de um teste preditivo do
potencial carcinogénico de novos
agentes químicos. 

O impacto do projeto é vasto.
Alexandra Antunes explica:  “A ex-
posição a agentes químicos, por
via ambiental, alimentar, terapêu-
tica ou ocupacional, constitui
umas das maiores causas de can-
cro. Muitos destes cancros po-
deriam ser eficientemente impe-
didos mediante a aplicação de
medidas preventivas envolvendo
ações de regulamentação e de mo-
nitorização”. O que não se verifi-
ca devido à dificuldade em anali-

sar com clareza a exposição hu-
mana aos agentes e em classificar
o potencial carcinogénico destes.
Atualmente, apenas uma centena

de compostos estão classificados
como carcinogénicos para huma-
nos pela International Agengy for
Cancer Research. “Os novos indi-
cadores de cancro que me propo-
nho desenvolver, sendo específi-
cos para cada agente químico,
vêm também possibilitar uma
avaliação clara da exposição hu-
mana aos agentes carcinogénicos
e a avaliação do poder carcino-
génico de novos agentes químicos,
o que é fundamental para a apli-
cação de medidas preventivas de
regulamentação”, conclui a inves-
tigadora.

INOVAÇÃO

Investigadora do Técnico quer

detetar substâncias cancerígenas

Alexandra Antunes aposta no desenvolvimento de novos indicadores de cancro que
possam ajudar na aplicação de medidas preventivas de combate à doença. O projeto
foi distinguido com o prémio LRI Innovative Science, no valor de 100 mil euros. 
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