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A bactéria salmonela é um problema.
Pode contaminar a água e os alimen-
tos e é das principais causas de gas-
troenterites. Cientistas portugueses
liderados por Cecília Arraiano, do
Instituto de Tecnologia Química e

Biológica (Oeiras), tentam resolver
esse problema. Ao estudarem lagar-
tas, perceberam que uma proteína
- a BolA - é necessária para a sal-
monela viver dentro do hospedeiro e

conseguir multiplicar-se aí, deixando
assim a salmonela mais resistente.

Antes de 2015, a equipa viu que,
quando tirava a BolA da bactéria
Escherichia coli, ela ficava mais sen-
sível a stresses como o calor. Já em
2015, concluiu que a BolA era capaz
de ligar e desligar certos genes na
bactéria Escherichia coli. "E vimos
que afectava os genes dos flagelos
[apêndices que dão mobilidade à

bactéria]. E fazia com que as bacté-
rias não se movimentassem tanto e

se agarrassem às superfícies, forman-
do biofilmes [películas aderentes de

bactérias]", diz Cecília Arraiano.
Em 2017, a equipa publicou um ar-

tigo na revista mßio sobre uma molé-
cula cuja presença é importante pa-
ra formar o biofilme. Descobriu que
essa molécula tem uma relação com
a BolA e que, quando havia menos
BolA, havia menos moléculas. Mes-
mo que a molécula estivesse mais

presente, sem BolA o biofilme não
se formava da mesma forma.

Agora, os cientistas quiseram ver
como esta proteína afectava a viru-
lência da salmonela e fizeram um
estudo em larvas, em colaboração
com Arsénio Fialho, do Instituto Su-

perior Técnico, num artigo na revista

Applied and EnvironmentalMicrobio-
logy. Injectaram salmonelas, com e

sem BolA, nas larvas. "Concluímos
que a presença de BolA é necessá-
ria para que a salmonela consiga
sobreviver dentro do hospedeiro,
multiplicar-se e matar as lagartas.
A salmonela precisa dessa proteína
para ficar resistente", resume Cecí-
lia Arraiano. A equipa quer agora
conhecer melhor a relação entre a
estrutura e a função da BolA, para
desenvolver uma forma de tornar as

bactérias, como a salmonela e a Es-

cherichia coli, menos virulentas.
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