
Malária descodificada
É, aos 42 anos, a mais jovem vencedora do Prémio Pessoa, uma iniciativa

do Expresso e da Caixa Geral de Depósitos. O júri reconheceu, em 2013,

o seu papel no esclarecimento dos mecanismos de desenvolvimento

do parasita da malária no ser humano, a sua produtividade científica

e a sua «cidadania científica» ao fundar a Associação Viver a Ciência.

O QUE DESCOBRIU?

«Somos o primeiro grupo que estabeleceu uma ligação entre o

metabolismo de colesterol dos seres humanos e a presença do parasita,

que parece usar a nossa gordura e colesterol para sobreviver e também

o nosso ferro. Estas moléculas podem permitir-lhe, ou não, ser mais

virulento e agressivo e causar mais ou menos doença.»

QUAL A UTILIDADE DA DESCOBERTA?

«Se soubermos qual é a fonte de alimentação do parasita, podemos
modificar esse ambiente de modo a que ele se torne menos agressivo e a

que não cause doença ou não se consiga estabelecer no nosso organismo.»

O QUE AINDA QUEREM APURAR?
«Estamos muito interessados em saber como o parasita da malária se

comporta de forma diferente em hospedeiros distintos, não só por terem

uma base genética diferente, mas também pelo ambiente que os rodeia -
o que comemos, o tipo de infeções que temos.»

POR QUE É ESSE ESTUDO IMPORTANTE?
«Pensa-se que uma vacina ou fármaco universal atacará o parasita sempre
da mesma forma, mas nós achamos que ele tem um "programa" distinto

para sobreviver em cada indivíduo. Ao saber isso, estaremos melhor

preparados para o máximo de capacidade que ele terá de fugir à vacina.»
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«Este prémio é

importante porque
está a premiar

uma geração em

que o país apostou
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