
O segredo da
esclerose múltipla

Cientistas portugueses descobrem associação entre
a mordedura de carraça e a doença em 36% dos casos

Há doentes em Portugal diag-
nosticados com esclerose múlti-
pla que poderão ter, na realida-
de, outra enfermidade: a Doen-

ça de Lyme, transmitida pela
mordedura da carraça. Os sinto-
mas são parecidos, mas enquan-
to a primeira é uma doença de-

generativa e o tratamento para
a mitigar custa centenas de eu-
ros diários por doente, a segun-
da tem cura e pode ser tratada
com um simples antibiótico.

A descoberta desta associação
entre as duas doenças foi feita

por uma equipa do Instituto de

Higiene e Medicina Tropical
(IHMT), no âmbito de um proje-
to de investigação baseado em es-

tudos moleculares de elevada
sensibilidade ainda pouco usa-
dos a nível mundial. Há mais de

5000 doentes de esclerose múlti-
pla em Portugal, uma doença
crónica, inflamatória e degenera-
tiva que afeta o sistema nervoso
central, provocando alterações
visuais, sensitivas, de equilíbrio e

coordenação motora, da fala e

da articulação verbal, psicológi-
cas e cognitivas. A Doença ou
Borreliose de Lyme, por sua vez,
provoca danos na pele, nas arti-
culações, no sistema cardíaco e,
em fase mais tardia, no sistema
nervoso central, passando a ser

designada por neuroborreliose.

Doentes em contacto com
carraças na infância
Num estudo feito em 200 doen-
tes no âmbito deste projeto,
uma equipa de investigadores
da Unidade de Microbiologia
Médica do IHMT descobriu que
em 36% dos casos houve contac-

to com carraças transmissoras
da Doença de Lyme, a maioria
durante a infância. "Chegámos
a esta conclusão porque verificá-
mos que 80% dos doentes com
Doença de Lyme referenciados
dos hospitais ou centros de saú-
de para diagnósticos laborato-
riais, aqui no instituto, eram pro-
venientes dos serviços de neuro-
logia", conta Maria Luísa Vieira,
diretora da Unidade de Micro-
biologia Médica. "Isto alertou-
-nos para o facto de a doença ter
sintomas acentuados de nature-
za neurológica numa fase mais

tardia, que são sobreponíveis à
esclerose múltipla."
A Doença de Lyme é transmiti-

da por picada de algumas espé-
cies de carraça que têm afinida-
de com a bactéria B. burgdor fe-
ri. A longo prazo, se não for tra-
tada, pode também afetar o sis-

tema nervoso central de uma
forma degenerativa, à semelhan-

ça da esclerose múltipla. Ou se-

ja, devido à semelhança dos sin-

tomas, alguns doentes diagnosti-
cados com esclerose múltipla
"são, na verdade, doentes de

uma fase muito avançada da

Doença de Lyme, uma vez que a
bactéria causadora desta doen-

ça poderá habitar o corpo huma-
no por muitos anos", explica Ma-
ria Luísa Vieira. Por isso "é pre-
ciso alertar a comunidade médi-
ca para a necessidade de fazer o

diagnóstico precoce".

Experiências em ratinhos

A fase seguinte da investigação
vai agora passar por experiên-
cias em ratinhos. "Vamos inje-

tar borrélias (bactérias B. burg-
dorferi) nos animais e esperar
que produzam uma resposta
imunológica contra o agente in-
feccioso que inoculámos", reve-
la a cientista. O objetivo é procu-
rar anticorpos para perceber
melhor os mecanismos imunoló-
gicos ligados à Doença de Lyme.

Depois, será feita a avaliação de

uma terapêutica antibacteriana
específica para os pacientes que
têm em simultâneo a Borreliose
de Lyme e a esclerose múltipla
(EM), "uma doença crónica que
tem um curso imprevisível e on-
de a seleção de uma estratégia te-
rapêutica que interrompa a sua

progressão é ainda empírica e

controversa", reconhece a equi-
pa do IHMT na apresentação do

seu projeto, que envolve também
os serviços de neurologia dos hos-

pitais Egas Moniz, da Força Aé-

rea, da Universidade de Coimbra
e Espírito Santo de Évora. Acres-
ce que a EM "atinge predominan-
temente indivíduos de idade adul-
ta cada vez mais jovens, na faixa
da população com maior produti-
vidade na economia".

Diagnóstico difícil

Paulo Alegria, neurologista do

Hospital Beatriz Angelo (Lou-
res), que já esteve ligado a este

projeto, reconhece que "não é fá-
cil diagnosticar a Doença de Ly-
me, porque exige uma série de
testes e em geral os hospitais só

têm um tipo de teste". Por outro
lado, "hoje ainda não sabemos
bem quais os mecanismos que ge-
ram a própria esclerose múlti-
pla". Assim, a investigação desen-
volvida no IHMT "vai alertar os



neurologistas para uma nova rea-
lidade onde pode existir uma liga-
ção entre as duas doenças, permi-
tindo envolver a investigação de
mais doentes do que os 200 que
já foram entretanto estudados".

O tratamento da EM e o aces-
so aos medicamentos vão estar
em debate no X Congresso Na-
cional da Sociedade Portuguesa
de Esclerose Múltipla, que se

realiza a 7 de dezembro na Fa-
culdade de Farmácia da Univer-
sidade de Lisboa.
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Maria Luísa Vieira nos laboratórios do Instituto de Higiene e Medicina Tropical: a cura
é possível para uma parte dos doentes atingidos pela esclerose múltipla foto paulo vaz henriques

PESSOAS ATINGIDAS

100
casos da Doença de Lyme,
transmitida pela mordedura de

carraça, são identificados por
ano em Portugal, dizem as
estimativas. A notificação é

obrigatória, mas como os
sintomas são semelhantes aos
da esclerose múltipla e muitos
médicos não fazem o

diagnóstico diferencial (das
duas doenças), os números
oficiais são incipientes

60
casos por 100 mil habitantes
é a prevalência da esclerose

múltipla no país, revelam
dados da Associação
Portuguesa de Esclerose

Múltipla (APEM). Há mais de
5000 pessoas com a doença e
3500 já se encontram a
receber tratamento

30
anos é a idade mais frequente
de diagnóstico desta doença,
mas pode surgir com menos
incidência em crianças e idosos


