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Uma equipa internacional liderada por Cláu-
dio M. Gomes, um investigador português, des-
cobriu um novo mecanismo que ajuda a retar-
dar o desenvolvimento de Alzheimer.

Quem é Cláudio Gomes?
É um investigador, um bioquími-
co que tenta perceber por que é

que as proteínas, que são essen-
ciais para as células, têm uma de-

terminada estrutura tridimensio-
nal e como é que alterações nessa
estrutura estão frequentemente
associadas a doenças como a
doença de Alzheimer. Sou tam-
bém professor associado no de-

partamento químico e bioquími-
co da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa e sou um
otimista.

Por que diz que é um otimista?

Porque a empreitada científica é

um grande desafio, é um esforço
global. É um processo extraordi-
nariamente difícil, porque esta-
mos a tentar responder a pergun-
tas que têm uma complexidade
grande e tentamos fazer o nosso
melhor para as abordar. É sem-

pre importante termos um espí-
rito otimista e esse otimismo re-
sulta sobretudo do que nos com-
pete fazer no laboratório. É um
esforço colaborativo internacio-
nal e global, a possibilidade de
trabalharmos com outros colegas
porque a atividade de todos se

complementa para abordar de

uma forma mais simples as tais
respostas às perguntas que po-
dem ser complexas.
Que disciplinas é que leciona?
Leciono disciplinas aos alunos de
licenciatura e de mestrado. Na li-
cenciatura, vou lecionar este ano,
pela primeira vez, Bioquímica I. É
um desafio, porque é a primeira
disciplina com que os alunos têm
contacto com a Bioquímica. Coor-

deno uma disciplina que está rela-
cionada com os métodos experi-
mentais, chama-se Bioquímica
Experimental 11. Sou o coordena-
dor de um mestrado em Bioquí-
mica que permite implementar as
áreas mais avançadas da bioquí-
mica. Leciono uma disciplina
chamada Estrutura de Função de
Proteínas onde explico os funda-
mentos deste processo de proteí-
na folding [enovelamento de pro-
teínas] . O ano passado lancei uma
disciplina opcional chamada Bio-

química da Neurodegeneração
que teve uma excelente aceitação
por parte dos alunos.

Quanto à investigação, de que
forma é que pode contribuir para
a esperança dos doentes de
Alzheimer?
Esta descoberta que nós fizemos é

importante para dar uma pista so-

bre o que nós pensamos ser o pro-
cesso básico e fundamental da

Biologia e da Bioquímica da doen-

ça de Alzheimer. Nós sabemos que
a doença resulta da formação des-

tes agregados da proteína amiloi-
de que formam placas que se acu-
mulam nas células e levam à mor-
te das mesmas. Mas há muitos
pontos de interrogação no proces-
so. O que o nosso estudo mostrou
foi que uma das proteínas que es-

tão envolvidas nesse processo de

resposta tem efetivamente um
efeito de retardar a formação dos

agregados dos amiloides numa
fase inicial da patologia. A impor-
tância deste trabalho vem do fac-
to de podermos ter uma perspeti-
va do que é um fenómeno que
achamos que é biologicamente re-
levante no contexto da bioquími-
ca na doença de Alzheimer. Mas
ainda é preciso que se perceba
que as curas e as terapias resul-
tam de uma investigação funda-
mental e apesar de existir inves-

tigadores em todo o mundo a es-

tudar a doença de Alzheimer
ainda há muito por saber e, por-
tanto, este estudo é uma contri-
buição no sentido de acrescentar
mais um bloco de conhecimento
a esse conhecimento global.
Considera que esta investigação
pode ajudar os médicos e os espe-
cialistas a perceberem melhor a

doença de Alzheimer?
Contextualiza um fenómeno que
já se conhecia. O que o nosso estu-



âo mostra é que, de facto, uma das

proteínas da resposta inflamató-
ria, a SIOOB, existe em grandes
quantidades no mesmo sítio, ou
seja, fora das células onde se estão
a formar os agregados da proteí-
na amiloide. Este foi um dos aspe-
tos que nos levou a questionar se

as duas proteínas poderiam in-
teratuar e regular o processo tóxi-
co. Este estudo trás uma perspeti-
va molecular e bioquímica para
os doentes afetados com Alzhei-
mer e, portanto, obviamente que
vai acrescentar algo à área.
Acredita que vai permitir aos médi-
cos desenvolverem novas formas
de tratamento?
Não, não pode ser esse o ponto de

partida. Dificilmente será uma in-

vestigação que vai ter essa trans-
lação imediata. O que nós vamos
fazer melhor é criar perguntas
mais sofisticadas ou mais úteis
para perceber como é que poderá
eventualmente retardar a acumu-
lação de agregadoslàmiloide. Per-
guntas que nós podemos, e que já
estamos interessados em respon-
der: Será que nós conseguimos de

alguma forma utilizar anticorpos
direcionados para esta proteína
SIOOB que vão de alguma forma
amplificar o efeito que demons-
trámos sobre a agregação do ami-
loide? Será que algumas molécu-
las que fazem ações anti-inflama-
tórias e que têm como alvo esta
proteína SIOOB podem ter alguma
relevância no processo que estu-
damos? Mesmo estando a falar de
moléculas que já são aprovadas
como fármacos para outras pato-
logias não quer dizer que possam
vir a ser utilizadas para a doença
de Alzheimer. Há uma cadeia de
eventos muito densa e muito com-
plicada e que tem que ser encara-
da com realismo, por isso não po-
deria de maneira nenhuma dizer
que daqui ia sair uma terapia.
Quanto tempo é que a equipa de in-
vestigação demorou a chegar a es-
tas conclusões?
Este foi um estudo que nós des-
envolvemos durante alguns anos.
O investigador é sempre confron-
tado com um certo dilema: a al-
tura em que deve comunicar à co-
munidade os seus resultados da

observação. O que nós quisemos
fazer foi ter tantos elementos
quantos possíveis que nos con-
vencessem o mais possível sobre
a importância da descoberta que
estávamos a fazer. Esta última in-
vestigação talvez tivesse demo-
rado dois a três anos.
Como chegaram a esta descoberta?
As principais características de
um investigador é a capacidade
de observação. Este estudo par-
tiu de uma observação, nós sabía-
mos que havia formação destas
placas nas células com Alzhei-
mer, sabíamos que havia a res-
posta inflamatória e já haviam
estudos nesse sentido. O nosso es-

tudo partiu desta observação,
que levou à pergunta: Será que
estas duas proteínas interagem?
Demonstrámos com um estudo

que sim e que resulta num retar-
dar do processo de agregação tó-
xica de amiloide e que estes agre-
gados na presença da proteína
SIOOB é bloqueado.
Quais são os próximos passos da
equipa?
Agora temos uma coleção de an-
ticorpos que deteta diferentes zo-
nas de proteína SIOOB, o que que-
remos saber é se a proteína asso-
ciada aos anticorpos vai ter a
mesma ação que descrevemos.
Precisamos de utilizar um tipo es-

pecial de anticorpos que desenvol-
vemos contra a proteína SIOOB

que vão talvez permitir trancar a
estrutura da proteína numa con-
formação que seja mais propensa
ao retardar da agregação. A outra
direção que queremos seguir é

perceber se os outros membros da
família da SIOOB têm funções
idênticas.

Sente que ficou muita coisa por
fazer?
Na ciência há sempre muito para
fazer. É esse o fascínio, essa é a ra-
zão de que temos de ser otimistas
porque há sempre novas hipóte-
ses a testar e essa é a beleza.
O que sentiu quando publicaram o
artigo na revista científica Science
Advances?
Nós ficamos naturalmente muito
contentes, porque publicar este
trabalho numa revista com a no-

toriedade da Science Advances de
facto dá uma visibilidade ao tra-
balho que é fora do comum. Qual-
quer investigador quer que o seu
trabalho tenha visibilidade para
ser testado e replicado por outros.

Depois da descoberta que planos
tem para o futuro?
Continuar sempre a fazer melhor.
Fazer melhor em ciência é formu-
lar sempre as melhores questões

que a nossa investigação pode
abordar ou não, continuar a for-
mar jovens investigadores a nível
dos seus estudos, porque de facto
estes jovens colaboradores são pe-
ças essenciais no processo de in-
vestigação.
Que conselhos deixa a futuros in-
vestigadores que pretendam iniciar
estudos e investigadores?
É sempre essencial ter um espíri-
to curioso, ter uma abordagem ri-
gorosa às perguntas que se pre-
tende responder, ter muito claro
qual é a pergunta que querem
abordar e muita persistência no
sentido saudável, de saber que é

preciso estudar e é preciso empe-
nhar. Mas é importante arranjar
um balanço e fazer coisas diferen-
tes porque é daí que também vai
surgindo um espaço para saber
melhores coisas na ciência.ii
Esta descoberta
que nós fizemos

é importante
para dar uma

pista sobre
o que nós

pensamos ser
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«
Na ciência há
sempre muito

para fazer.
E esse o

fascínio, essa
é a razão de que

temos de ser
otimistas

porque há
sempre novas

hipóteses
a testar e essa

é a beleza
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