
Investigação e inovação em Portugal... Doença oncológica
Socorrem-se da química, da biologia molecular ou da modelação
computacional para decifrar os processos da doença e criar novas estratégias
contra ela. Entre Lisboa e Cambridge, estão a forjar novas terapias

Anticorpos e
novas drogas
para cancro:
o futuro a
acontecer

LISBOA uma parte da equipa no

IMM. Da esquerda para a direita,

Gonçalo Bernardes, o coordenador,

Tiago Rodrigues, Pedro Cal, Marta

Marques e Inês Albuquerque
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No liceu era um "barra" a mate-
mática - "eram sempre as mi-
nhas melhores notas", recorda
Gonçalo Bernardes -, por isso,
na hora de ir para a universida-
de, escolheu o óbvio: matemá-
tica aplicada. Mas só chegou a
concluir o primeiro ano. Por ca-
sualidade, foi assistir a uma con-
ferência sobre o mais banal dos

comprimidos, a aspirina, e aper-
cebeu-se, com grande espanto,
de que a forma como ele atua no

organismo não estava totalmen-
te esclarecida. Nesse dia, o hoje
investigador em cancro desço-



briu que o que queria mesmo era
compreender como se formam -
e se quebram - as ligações mole-
culares de que é feita ávida. Mu-
dou para química, e isso definiu
o resto da sua vida.

Hoje, passados quase vinte anos,

Gonçalo Bernardes dirige um gru-
po de investigação que se distribui
entre dois centros europeus, se-

parados entre si por mais de dois
mil quilómetros de distância. Um
deles é o Instituto de Medicina
Molecular, da Universidade de

Lisboa, e o outro é o que tem o seu

próprio nome, o GBernardesLab,
na Universidade de Cambridge,
no Reino Unido, onde também é

professor de química.
É com essa equipa de quase 30

investigadores, todos jovens, pro-
venientes de várias áreas científi-
cas e de diferentes países, in-
cluindo Portugal e Reino Unido,
claro, que Gonçalo Bernardes está

a desenvolver uma nova geração
de terapias para o cancro que nos

próximos anos vão contribuir para
que ele se transforme cada vez
mais numa doença crónica.

Umadas estratégias centrais do

grupo é esta: criar anticorpos para
os marcadores específicos que
existem apenas nas células tu-
morais e associá-los a drogas mui-
to tóxicas, de forma a obter um
efeito máximo sobre o tumor, sem
afetar as células saudáveis. O ob-

jetivo é que a droga, que entrano
organismo ligada ao anticorpo
que reconhece as células tumo-
rais, seja libertada exclusivamen-
te nos tecidos do tumor. E o cer-
to é que a equipa de Gonçalo
Bernardes j á tem resultados mui-
to promissores.

"Já conseguimos desenvolver
um destes produtos, desde a ban-
cada até aos ensaios clínicos", con-

ta, satisfeito, o cientista.
O anticorpo desenvolvido pelo

seu grupo reconhece um marca-
dor que existe em excesso nos no-
vos vasos sanguíneos gerados du-
rante a progressão de um tumor.
Eles são essenciais para que os tu-
mores se desenvolvam e têm uma
estrutura diferente da dos vasos

sanguíneos normais, com molé-
culas que também são expressas
de maneira diferente. O anticor-

po desenvolvido pelo grupo reco-

nhece-as como o seu alvo. "Com
ele conseguimos entregar doses si-

gnificativas de drogas tóxicas ape-
nas no microambiente do tumor,
e as células saudáveis não são da-
nificadas", explica o investigador.

A primeira fase dos ensaios clí-
nicos do novo produto, que se cen-
trou nos estudos de toxicidade e de

dosagem, já está concluída, e"cor-
reu muito bem", conta Gonçalo
Bernardes. Não era sequer esse o

objetivo, mas "houve respostas
muito boas em pacientes em que
não estávamos à espera de qual-
quer tipo de resposta", sublinha.

Agora segue-se, a partir de no-
vembro, ou dezembro, a segunda
fase dos ensaios clínicos, que já
englobará algumas centenas de

doentes, para testar a eficácia do

produto, e a equipa está confian-
te. Se tudo correr bem, e uma vez

que o biomarcador das células tu-
morais que a equipa escolheu
como alvo terapêutico é comum
a vários tipos de cancros sólidos,
como os do cólon, da mama e ou-
tros, este anticorpo, associado à
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droga capaz de os atacar, poderá
ser usado nesses tumores.

No fim, nota Gonçalo Bernar-
des, "o objetivo é ter um impacto
positivo na vida dos doentes", que
já começam hoje a beneficiar des-
tes e doutros estudos que vários

grupos estão a desenvolver a ní-
vel internacional.

"Existem atualmente cerca de
50 anticorpos conjugados com
drogas em fases avançadas de en-
saios clínicos", adianta o cientista
do IMM e de Cambridge, para
quem não restam dúvidas de que
isso se materializará numa "nova

geração de tratamentos". Serão os

anticorpos conjugados com dro-

gas, em que "há uma máxima efi-
cácia a localizar o tecido tumoral,
em que se conhece o mecanismo
de ação da droga, o mecanismo da
estabilidade do elo que liga o an-
ticorpo à droga após ser injetado,
e em que se consegue fazer a mo-
delação desse elo, para que seja
quebrado apenas nas células can-
cerígenas", detalha o investigador.

Será uma segunda geração de

anticorpos associados a drogas,
na área do cancro, na qual se ins-
creverá sem dúvida aquele que
o grupo de Gonçalo Bernardes
já desenvolveu, c outros em que,
usando até abordagens diferen-
tes, está neste momento a tra-
balhar.*

FOTO DE FAMÍLIA tirada a 30 de junho, uma imagem histórica.

Pela primeira vez desde 2013, a equipa juntou-se toda em Lisboa,

para um período de trabalho, o que foi também uma boa

oportunidade para todos se conhecerem ao vivo

A busca
constante de
novas moléculas
Depois de trocar a matemática pela
química, na Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa, Gon-
çalo Bernardes decidiu terminar a
licenciatura em Oxford, com uma
bolsa Leonardo da Vinci da UE.
"Tive a sorte de a minha mulher
ir comigo. Ela fez um percurso se-
melhante ao meu e conseguimos
sempre apoiar-nos mutuamente",
conta Foi lá que feztambém o dou-

toramento, concluído em 2008,
que lhe permitiu desenvolver no-
vos métodos químicos para modi-
ficar proteínas. Foi "um doutora-
mento muito produtivo", durante
o qual publicou 19 artigos científi-

cos. O interesse pelos anticorpos
combinados com drogas para tra-
tamento seletivo do cancro não foi
imediato. Pelo meio fez investiga-
ção em Portugal, na empresa de

biotecnologia Alfama, mas queria
aprender a transferir moléculas

para a clínica e voltou a sair. Com
uma bolsa EMBO, uma das mais

prestigiadas na Europa, rumou a

Zurique e aí iniciou o trabalho com

anticorpos e modelos animais em
cancro. Em 2013, seguiu-se Cam-
bridge, fundou um laboratório e

juntou-lhe a equipa do IMM. Os

primeiros produtos para aplicação
médica estão a chegar. ?



Várias
estratégias
para um objetivo

Objetivo é sempre o mesmo:
compreender os processos mo-
leculares, químicos e biológicos
da doença oncológica e desen-
volver novas moléculas e estra-
tégias que permitam, nas tera-
pias, uma maior seletividade
para o tecido que precisa de tra-
tamento (o tumor), sem causar
danos nos tecidos saudáveis.
Desenvolver novos anticorpos
associados a drogas é assim uma

das linhas de investigação es-
senciais da equipa, o que impli-
ca a busca de novos biomarca-
dores em cancro, ou seja, de

proteínas que sejam essenciais
à progressão dos tumores ou

que estão sobre-expressas neles.
Esses não são, no entanto, os
únicos estudos em curso. "Há
uma parte do grupo que tam-
bém trabalha sobre as drogas,
que são pequenas moléculas, al-

gumas derivadas de produtos
naturais que são muito tóxicos,
mas cujos alvos em cancro ain-
da não foram identificados", ex-
plica Gonçalo Bernardes. Outra
linha de investigação prende-se
com os processos de ativação do
sistema imunitário contra a

doença oncológica, com recur-
so ao monóxido de carbono.
Também aqui a equipa está per-
to de um produto final.*

"A UE tem de
continuar a apostar
na ciência, e
aumentar os apoios"

Gonçalo Bernardes desdo-
bra-se entre Lisboa e Cam-
bridge. Chega a fazer 70 voos

por ano, para poder coorde-
nar o trabalho do seu grupo
de investigação, que está di-
vidido entre as duas cidades.
Mas compensa, e muito, diz.

Coordenar uma equipa di-
vidida entre dois países não é
banal.

Não, embora já haja outros

exemplos. É bastante complica-
do porque tenho de viajar mui-
to, mas faz sentido porque são
dois ambientes diferentes. Num
é sobretudo a química, no outro
mais biologia e medicina e o que
fazemos é transversal, desde a
síntese de moléculas aos estudos

pré-clínicos.
Como surgiu essa oportuni-

dade?
Foi em 2013. Vim apresentar o

meu trabalho no IMM e depois de

uma série de conversas com a Car-
mo Fonseca [então diretora do

IMM] foi muito rápido. Tive um
apoio muito forte do IMM, ao qual
estou muito grato. Aqui há valên-
cias que não tenho em Cambrid-

ge, onde estou num departamen-
to de química e onde teria mais
dificuldades emestabelecerapar-
te terapêutica. Tenho sorte de ter
um grupo de pessoas fabuloso, tan-
to aqui como em Cambridge, com
diferentes backgrounds, em quí-
mica, física, diferentes áreas dabio-

logia, o que nos permite ter estra-

tégias multidisciplinares para
perceber a doença a nível molecu-
lar e intervir nela com mais co-
nhecimento.

As terapias no cancro já são

hoje mais eficazes?
Sim. Nos últimos cinco anos

houve avanços, tanto na entrega
seletiva de drogas, como no tipo
de drogas, e nos mecanismos de

ação que podemos ativar para
combater o cancro. Uma estra-

tégia e classe de moléculas ino-
vadoras têm a ver com a ativação
do sistema imunitário, para ser
ele a fazer esse combate. Tam-
bém trabalhamos nisso, e esta-
mos muito próximos de obter o

licenciamento para essa tecno-
logia e de, em conjunto com uma
empresa de biotecnologia nor-
te-americana e a Universidade
de Cambridge, conseguirmos
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fundos para uma nova empresa
que vai explorar esse caminho.

Quando é que estas coisas no-
vas poderão chegar aos doen-
tes?

Muitas já vão chegando. Jáhátrês

anticorpos conjugados com drogas
aprovados para uso na clínica pela
Food and Drug Administration
[FAD, dos Estados Unidos], e exis-

te uma série de outros candidatos

que estão avançados em ensaios clí-
nicos e investigações que nos per-
mitirão desenhar estas drogas de
modo mais eficaz no futuro.

Investigações como as suas es-
tão na fronteira do conheci-
mento?

Sim. Isto é investigação básica

para desenhar estratégias na in-
vestigação mais aplicada.

Como são financiados?
Cerca de 70% das verbas vêm da

UE, doprograma-quadro Horizon-
te 2020 e do anterior, o FP7; 20%
vêm da indústria, e 10% dos finan-
ciadores nacionais, em Inglaterra e

Portugal. Cá, é a FCT, mas nuncahá

datas definidas para os projetos, as

regras mudam constantemente e os

financiamentos são demasiado cur-
tos, o que é um problema. A UE é es-
sencial para a ciência.

O comissário Carlos Moedas
defende que é preciso aumen-
tar as verbas do sucessor do Ho-
rizonte 2020. Concorda?

Sim, é necessário continuar a

apostar na ciência na UE, aumen-
tando esse apoio. Tem sido essa a
tendência a cada novo progra-
ma-quadro, e isso vê-se nos resul-
tados da ciência que se faz na Eu-

ropa, e que antes não se via tanto,
em áreas como o espaço, a medici-
na ou a física, com imenso conhe-
cimento novo gerado no CERN e

noutros institutos de topo, que não
existiriam sem a União Europeia. ?


