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Medicina 

Associa ao Lao financia testes 

Novas vias 
ANTICANCRO 
O instituto de Medicina Molecular e a Associação 

Laço uniram-se para estudar as alterações 
moleculares associadas a diferentes tipos de 

cancro da mama. Um dos objetivos é encontrar 
fármacos destinados a cancros noutros órgãos 

e redirecioná-los para travar o avanço das células 
cancerígenas que surgem na mama. O dinheiro 

para a investigação provém de donativos. 

E
ntre a investigação médica fundamen-
tal e a sua aplicação clínica costuma 
existir um período, que pode ser 
muito longo, em que é necessário 

validar as descobertas realizadas. Para muitos 
pacientes, como, por exemplo, quem tem um 
cancro, este tempo pode ser desesperante, 
face à promessa de um possível tratamento 
inovador. A demora, muitas vezes, deve-se à 
necessidade de analisar a relação custo-bene-
fício de um novo fármaco ou tratamento. Não 
são só as empresas farmacêuticas que o fazem, 
as instituições públicas e os serviços nacionais 
de saúde também perfilham esta lógica. 

Foi com o intuito de acelerar este processo 
de transferência de conhecimentos, de forma 
a chegarem mais depressa a quem precisa, que 
surgiu a parceria entre o Instituto de Medicina 
Molecular (IMM), da Universidade de Lisboa, e 
a Associação Laço, uma organização sem fins 
lucrativos conhecida pela angariação de fundos 
para a prevenção do cancro da mama. O 
Fundo IMM-Laço: A Caminho da Cura, forma-
lizado em 2015, pretende ser um projeto pio-
neiro em Portugal, na medida em que os dona-
tivos reunidos pela Laço serão empregues no 
financiamento de investigações capazes de 
reduzir o tempo que medeia entre as desco-
bertas científicas e a sua aplicação em doentes.  

Basicamente, pretende-se patrocinar algo que, 
em Portugal, é feito pela indústria farmacêutica 
ou pelas instituições de investigação públicas. 

O primeiro estudo desta parceria arrancará 
no final do primeiro trimestre deste ano. O alvo 
são dois grupos distintos de mulheres com can-
cro da mama diagnosticado: um dos grupos 
tem pacientes com cancro na sua fase inicial, 
enquanto o outro inclui mulheres que têm can-
cro metastático, ou seja, doentes em que as 
células cancerígenas da mama alastraram para 
outras partes do corpo. Ao todo, serão analisa-
das cerca de cem mulheres. 

O objetivo é detetar as modificações mole-
culares que estão associadas a cada tipo de 
cancro (de momento, conhecem-se dez sub-
tipos de cancro da mama): "Queremos saber 
que tipo de alteração molecular existe para um 
cancro e, ainda, qual o inibidor, o fármaco, que 
pode ser usado para o tratar, sendo que esse 
fármaco não tem de ser, necessariamente, 
um que tenha sido especificamente aprovado 
para o cancro da mama", explica Maria do 
Carmo Fonseca, investigadora e presidente do 
IMM. "É possível encontrar um benefício para 
o doente utilizando um fármaco que ainda não 
está aprovado para o cancro da mama mas 
que pode estar para outro, como o cancro do 
pulmão ou do cólon, por exemplo."  

A CULPA E DA MOLECULA 
Para perceber o que está em causa, é preciso 

ter em conta, acima de tudo, que os vários tipos 
de cancro não se diferenciam por atacarem 
este ou aquele órgão do nosso corpo, mas sim 
porque estão associados a um determinado tipo 
de alteração molecular. "Um cancro da mama 
pode ser muito parecido com o do cólon, se 
as moléculas modificadas forem as mesmas. 
Este conceito é muito recente e traduz-se num 
novo tipo de testes clínicos a que se dá o nome 
de 'ensaio do cesto', tal como o cesto das com-
pras. Antes, fazia-se o ensaio de um fármaco 
em doentes que tinham um dos dez subtipos de 
cancro da mama. Neste novo conceito, os can- 
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Maligna. Uma célula de cancro da 
mama -fotografada" por um microscópio 

eletrónico de varrimento. Imagens 
tridimensionais como esta, em que se 
vê com grande pormenor a superfície 
da célula doente, permitem conhecer 
a  sua reação  a  diferentes ambientes. 

cros como mesmo tipo de alteração molecular 
são colocados no mesmo cesto, mesmo que 
afetem diferentes órgãos, e dar-se-á a mesma 
droga aos doentes afetados por essa altera-
ção", explica a presidente do IMM. 

Estas diferenças moleculares surgem tam-
bém entre as mulheres com um cancro da mama 
em fase inicial e as que têm um cancro metastá-
tico. Para o primeiro grupo, os investigadores 
do IMM pretendem saber qual a probabilidade 
de as alterações moleculares que têm se trans-
formarem, mais tarde, num cancro agressivo. 
Se a probabilidade for baixa, isso significa que 
basta retirar cirurgicamente o tumor e fazer 
um acompanhamento da paciente, sem neces- 

sidade de fazer mais quimioterapia ou hormo-
noterapia, tratamentos cujos efeitos secundá-
rios costumam ter um impacto muito negativo 
no corpo, nomeadamente o primeiro. 

No que se refere a esta amostra, será estu-
dado o tecido tumoral que foi colhido há dez 
anos destas mulheres, com a informação daí 
retirada a ser depois cruzada com o historial 
clínico que desenvolveram nos anos seguintes. 
Ou seja, vai-se tentar saber quem teve outra vez 
cancro, depois do tratamento: trata-se, por-
tanto, de um estudo retrospetivo. "A nossa 
hipótese é a de que existem determinadas alte-
rações moleculares associadas a cancros que 
são reincidentes, os quais se tornaram mais 

Experiente.  Para Maria do Carmo 
Fonseca, presidente do Instituto de Medicina 
Molecular desde 2014 e investigadora há 
mais de 30 anos, o fundo criado em parceria 
com a Associação Laço é um exemplo de 
como os cidadãos podem contribuir para 
acelerar a transferência de conhecimentos. 

agressivos e precisam de um tratamento mais 
intenso", esclarece Maria do Carmo Fonseca. 

Quanto ao grupo com cancros da mama em 
estado avançado, em que surgiram metástases 
noutros órgãos, vai-se fazer o já mencionado 
ensaio do cesto. O intuito é procurar medica-
mentos usados para tratar outros tipos de can-
cro que possam dar uma resposta nas situa-
ções em que os fármacos usados para o cancro 
da mama já nada conseguem. 

"O que vamos fazer não corresponde muito 
a um estudo científico. Trata-se de uma trans-
ferência de conhecimentos e resultados que já 
foram descobertos por quem faz investigação 
fundamental, mas que ainda não estão a ser apli-
cados clinicamente", resume Carmo Fonseca. 
O que está a ser feito entre as duas instituições 
é uma quase novidade em Portugal, mas está 
longe de o ser lá fora, sendo uma prática comum 
nos Estados Unidos e no Reino Unido, em cujo 
exemplo se baseou esta parceria. 

O valor que o IMM recebeu da Associação Laço 
foi de 75 mil euros. Todavia, trata-se de um 
fundo de financiamento aberto, pelo que qual-
quer pessoa ou instituição pode fazer donativos 
para aumentar o bolo. Segundo a presidente 
do IMM, "o valor tem estado a subir". Quando 
é que haverá resultados? "Os testes deverão 
estar concluídos no final de 2016", revela. 

J.P.L. 


