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Prestigiados cientistas na área da química 
medicinal reuniram-se em Lisboa no XXIII 
Simpósio Internacional em Química Medicinal, 
organizado pela Federação Europeia de 
Química Medicinal, a Sociedade Portuguesa 
de Química, em colaboração com a 
Universidade de Lisboa.  

      

 

      
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

      

 

Lisboa foi a cidade escolhida para XXIII Simpósio Internacional em Química Medicinal. Um encontro que 
reúne alguns dos mais prestigiados cientistas na área da química medicinal e o palco para a 
apresentação de alguns dos mais recentes e inovadores medicamentos para tratar doenças como a 
depressão, dor oncológica ou a diabetes.  
 
Em conferência de imprensa, cientistas explicaram a investigação por detrás do desenvolvimento destes 
medicamentos, como foi o caso de Sabine Hadida, investigadora da farmacêutica Vertex, que descreveu 
um medicamento que está direcionado para a fibrose quística e que já se encontra no mercado.  
 
«A fibrose quística é provocada por um defeito ou ausência da proteína CFTR que são os resultados das 
mutações no gene CFTR. Quando a proteína CFTR está em falta ou está defeituosa, ocorre a formação 
de um muco muito espesso e pegajoso que bloqueia a passagem em muitos órgãos», explica a cientista.  
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«Existem cerca de 19 mil mutações e na verdade o Kalydeco foi aprovado para tratar apenas 4% dos 
pacientes que têm mutação do gene CFTR. Portanto, são cerca de dois mil pacientes no mundo e é na 
verdade o primeiro tratamento disponível que se direciona para a causa da doença, as proteínas CFTR 
defeituosas e que ajuda a aumentar a função pulmonar, leva os pacientes a respirarem melhor e também 
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melhora outros aspetos da doença», afirmou.  
 
Atualmente existem no mundo 70 mil crianças e adultos que são afetados com esta doença e a cientista 
está a colaborar na procura de uma nova molécula que ajude outros pacientes com fibrose quística.  
 
«Aquilo que estamos agora a fazer é tentar encontrar medicamentos para a restante quantidade de 
pacientes e é um trabalho muito difícil, mas estamos entusiasmados e vamos fazer o nosso melhor para 
termos sucessos e ajudá-los a respirar melhor», adiantou Sabine Hadida.  
 
Tesfaye Biftu, investigador na farmacêutica Merck Co., está há vários anos a trabalhar no 
desenvolvimento de medicamentos para a diabetes. Uma doença que afeta atualmente 285 milhões de 
adultos, mas estima-se que em 2030 o número suba para 439 milhões.  
 
Mas para além da crescente incidência, o cientista explica que a diabetes acarreta outras preocupações, 
nomeadamente o facto de ter «várias co-morbalidades, não é apenas a doença em si, mas pode provocar 
problemas cardiovasculares, amputações, cegueira e uma série de outros problemas». 
 
Neste sentido, «uma das principais questões da diabetes é a adesão dos pacientes aos medicamentos», 
já que «a maioria dos pacientes não toma a medicação como é prescrita e é por isso que quando a 
diabetes não é controlado acaba por desencadear problemas».  
 
Agora o objetivo está em melhorar um medicamento existente para a diabetes. O desafio é uma 
terapêutica baseada numa única toma por semana. Terapêutica que já se encontra em ensaios clínicos 
de fase III.  

 
Tesfaye Biftu, investigador na farmacêutica Merck Co. 
© TV Ciência 

«Uma das sugestões que surgiu foi transformá-lo (o medicamento) num comprimido por semana, porque 
tornamo-lo menos pesado para os pacientes já que a maioria dos pacientes com diabetes toma mais do 
que um medicamento até só para a diabetes». Assim, se os cientistas forem capazes de produzir um 
medicamento de toma única semanal para a diabetes, Tesfaye Biftu acredita que «a utilização da 
medicação será maior e os efeitos secundários serão muito menos». 
 
Mas o investigador sabe que «fazer um medicamento que dure uma vez por semana é muito complexo, 
mesmo o desenvolvimento de um medicamento diário não é uma tarefa fácil».  
 
Em ensaios clínicos de Fase II está um outro medicamento, explicou Georg Jaeschke, investigador da 
farmacêutica Hoffmann-La Roche Inc.  
 
Um medicamento, direcionado para o controlo da depressão resistente aos atuais tratamentos e que 
poderá estar no mercado dentro de quatro a cinco anos.  
 



«É um antagonista da glutamina e o fascinante sobre este composto são duas coisas: é um composto 
altamente seletivo, é um composto dez mil vezes mais seletivo versus alvejar o recetor de glutamina, 
comparativamente com outros alvos. Mas é também um composto que é altamente eficiente ao alcançar 
o seu alvo no cérebro, portanto, penetra muito bem no cérebro e isso reflete-se também nas doses 
clínicas baixas deste composto», explicou o investigador.  
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O medicamento «é administrado em doses de 1,5 miligramas por dose», sendo que «o composto está a 
ser testado para duas diferentes indicações. A primeira é a depressão e a segunda indicação é a 
síndrome do X frágil que é uma doença rara e está em fase II de ensaios clínicos». 
 
Também dentro de três a cinco anos, Henning Steinhagen, investigador da farmacêutica Grünenthal 
espera que esteja disponível no mercado um novo medicamento direcionado para a dor severa.  
 
«Quando falamos na dor severa a primeira coisa de que nos lembramos é a morfina e nos medicamentos 
à base de morfina que são muito ativos mas que, por outro lado, têm muitos efeitos colaterais, como 
efeitos secundários gastrointestinais ou efeitos secundários no Sistema Nervoso Central e têm um grande 
potencial de abuso. E é isso que tentamos dar resposta, tentamos encontrar novos medicamentos que 
possam ultrapassar estes efeitos secundários, demonstrando uma mais forte eficácia mas que reduzam 
de forma visível os efeitos secundários», afirmou Henning Steinhagen.  
 
O medicamento encontra-se na fase II de ensaios clínicos e está a ser testado em 700 pacientes, 
estando indicado para o alívio da dor severa de várias doenças.  
 
«Podemos tentar combater a dor oncológica, a dor oncológica muito forte mas também a dor da 
osteoartrite, a dor nas costas e as denominadas dores na neuropatia diabética. Portanto, esperamos 
oferecer aos pacientes um medicação com um largo espectro de indicações», adiantou o cientista.  
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Henning Steinhagen acrescentou que «a ideia por detrás deste medicamento é também um mecanismo 
dual, ou seja, atividade no recetor MU opioide e também atividade adicional no denominado recetor NOP, 
que é um recetor relacionado mas diferente e foi demonstrado que essa sinergia de analgésicos tem uma 
redução dos efeitos secundários dos opioides, que esperamos demonstrar nos pacientes que continua 
por ser provado na fase III dos ensaios».  
 
Ada Yonath, Prémio Nobel da Química em 2009, também veio a Lisboa. A cientista que está envolvida no 
desenvolvimento de novos antibióticos, tem vindo a trabalhar na compreensão da maquinaria das 
proteínas e na forma como as ribossomas são essenciais para o funcionamento das mesmas.  
 
«Em todas as células existem máquinas denominados de ribossomas que são máquinas com multi 
componentes, muito complicadas, muito complexas que foram apenas descobertas na década de 1960. 
Elas conseguem ler as instruções no ADN e produzir proteínas. Elas são as produtoras», explica Ada 
Yonath.  
 
«As proteínas têm vinte diferentes componentes que produzem e que se denominam de aminoácidos. 
Portanto, os ribossomas leem as instruções e produzem proteínas de acordo com as mesmas e falam 
duas linguagens: a linguagem que leem e a linguagem em que trabalham e fazem-no muito rapidamente 
em colaboração em cada célula». 
 
Neste sentido, acrescentou a cientista, «as proteínas que temos hoje são diferentes das proteínas que 
tínhamos na semana passada, não são diferentes em forma e estrutura, mas diferentes em entidades 
porque as proteínas podem ser danificadas, ou terem erros, e o corpo está sempre a produzir novas pelo 
que os ribossomas trabalham muito a toda a hora, até nas bactérias, não apenas em nós».  
 
As bactérias e a crescente resistência destas aos atuais antibióticos estão a preocupar os cientistas. Ada 
Yonath explica que «há também um aspeto médico muito importante para resolver», já que «parar os 
ribossomas implica parar a produção de proteínas. Mesmo que só alguns ribossomas sejam parados, a 
próxima geração terá menos proteínas e após várias gerações a células podem morrer». 
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Pelo que «se falarmos em bactérias que provocam doenças infeciosas – e sabemos que o tempo de vida 
das bactérias é de cinco horas, algumas horas por dia – se conseguirmos dar a estas bactérias 
antibióticos que parem os ribossomas algumas vezes por dia, após alguns dias, a doença deverá 
desaparecer, porque a bactéria que provoca a doença deve desaparecer», afirmou Ada Yonath.  
 
«Mas os antibióticos são fantásticos e devo dizer-vos que mais de metade dos antibióticos usados param 
os ribossomas, paralisam os ribossomas. Mas primeiro que tudo não se sabe como estas bactérias 
funcionam e o mais importante é que as bactérias são verdadeiramente inteligentes, elas não têm nada a 
perder, elas querem viver», afirmou a cientista.  
 
A cientista tem vindo a estudar o funcionamento dos antibióticos, nomeadamente ao nível dos 
ribossomas. «Aquilo que estamos a fazer agora é tentar encontrar formas de minimizar a resistência, 
estamos a analisar bactérias que são realmente patogénicas. Até agora apenas bactérias semelhantes 
foram estudadas porque não é muito seguro fazer crescer patógenos, pelo que temos de fazer algumas 
colaborações com os hospitais e consegui-los obtê-las lá». 
 
Nos estudos «observámos recentemente, há apenas algumas semanas, que em cada patógeno existe 
algumas pequenas diferenças que esperamos possam ser usadas para antibióticos específicos, para 
doenças específicas e não apenas de largo espectro. Os médicos vão ser capazes de tentar combater 
doenças infeciosas de várias formas e isso é o que estamos a fazer neste momento», afirmou.  
 
Para a prémio Nobel a atual falta de produção de novos medicamentos anti-infeciosos é uma 
preocupação e por isso congratula-se com a iniciativa da Comissão Europeia de tornar prioritário o 
desenvolvimento de novos medicamentos antibacterianos.  
 
Mas Ada Yonath considera que o desenvolvimento de novos anti-infeciosos tem de mudar de paradigma. 
«Claramente medicamentos antibacterianos eficazes não devem apenas ser antibióticos na forma como 
os conhecemos atualmente e a razão é procurar outras formas de parar a vida das bactérias infeciosas», 
explicou e adiantou que em relação aos antibióticos e às bactérias resistentes «não precisamos apenas 
de um novo composto, mas também uma nova forma de pensar». 

 


