
Vêm 2,7 milhões de euros para
a ciência biomédica em Portugal
Programas ibéricos de saúde e biomedicina financiados pela Fundação Ia Caixa distinguiram oito
projectos científicos portugueses. A esclerose múltipla e a sépsis são alguns dos temas desses trabalhos

Projectos pertencem a cientistas de cinco instituições portuguesas

Financiamento
Teresa Sofia Serafim
Oito projectos portugueses de inves-

tigação científica foram distinguidos
em três programas ibéricos de saúde
e biomedicina financiados pela Fun-

dação Ia Caixa. Virão assim para Por-

tugal cerca de 2,7 milhões de euros.
Os projectos pertencem a cientistas
do Instituto de Biologia Molecular e
Celular (no Porto), da Universidade
de Coimbra, do Instituto de Medicina
Molecular (em Lisboa), do Instituto
Gulbenkian de Ciência (em Oeiras) e
do Instituto de Investigação em Ciên-
cias da Vida e da Saúde (em Braga). A
cerimónia de entrega das distinções
realiza-se esta tarde em Barcelona.

Do cancro do sangue à sépsis
Promovida em Portugal pela Funda-

ção Ia Caixa em parceira com a Fun-

dação para a Ciência e a Tecnologia,
a Iniciativa Ibérica de Investigação e

Inovação Biomédica, i4b distinguiu
quatro projectos portugueses. Esses

trabalhos recebem 2,44 milhões de

euros, mas, como dois deles dividirão

o financiamento com equipas que
estão fora de Portugal, virão para o

país cerca de 1,93 milhões de euros.
O objectivo da colaboração ibérica

coordenada por Bruno Silva Santos,
investigador do Instituto de Medicina
Molecular (IMM), é combinar duas

tecnologias para que se possa obter
uma opção mais eficaz no tratamento
do cancro do sangue mais agressivo,
a leucemia mielóide aguda, segundo
um comunicado do IMM e do Institu-
to Gulbenkian de Ciência (IGC). Para
isso, o grupo de Bruno Silva Santos
terá cerca de um milhão de euros,
repartido de igual forma com a equi-
pa de Pablo Menéndez, do Instituto
de Investigação contra a Leucemia
Josep Carreras, em Espanha.

"Propomos combinar uma tecno-

logia desenvolvida no IMM, as células



DOT, com uma outra estabelecida no

grupo de Pablo Menéndez, as células

CAR-T ", explica no comunicado Bru-
no Silva Santos. "Vamos modificar
geneticamente as nossas células DOT

para as tornar mais potentes na elimi-

nação da leucemia mielóide aguda."
Leonor Saúde, do IMM, investigará

o papel das células senescentes (asso-
ciadas ao envelhecimento celular) na

regeneração da medula espinhal. De
acordo com a cientista, há dados que
indicam que estas células se acumu-
lam nas regiões lesionadas da medu-
la espinhal. Neste projecto, pretende
perceber se essa acumulação pode
estar relacionada com o fracasso da

regeneração da medula espinhal em
humanos. "Esperamos propor a eli-

minação das células senescentes
como uma nova terapia para lesões
na medula espinhal", diz Leonor Saú-

de, que terá cerca de 444 mil euros.
Já Marc Veldhoen, do IMM, terá

cerca de 497 mil euros para entender
melhor um subtipo de células regula-
doras do sistema imunitário, os linfó-
citos residentes. Apesar de se saber

que algumas dessas células ficam no
local da infecção inicial oferecendo
uma rápida protecção depois da rein-

fecção, não se sabe como contribuem

para uma protecção imunitária.
"Queremos perceber como é que a

sua presença e função nos tecidos

pode ser melhorada, uma vez que
isso pode ser importante para melho-
rar a protecção contra infecções e

tumores", diz Marc Veldhoen.
No IGC, Miguel Soares terá cerca de

485 mil euros para entender melhor
a relação da regulação do metabolis-

mo e da sépsis (resposta desregulada
à infecção). O cientista frisa que a

reprogramação metabólica do hospe-
deiro é crucial na tolerância à sépsis:

"Importa agora compreender que
genes operam fora do domínio da
imunidade para regular o metabolis-
mo do ferro e da glucose no organis-
mo e assim estabelecer a tolerância à

sépsis", nota Miguel Soares, que tra-
balhará em parceria com Michael
Bauer, do Centro para o Controlo e

Tratamento da Sépsis (Alemanha).

Ferramentas e previsões
Com o objectivo de facilitar a transi-

ção para a sociedade do conhecimen-
to produzido em universidades ou
hospitais, o programa Caixa Impulse
distinguiu dois projectos portugue-
ses, que receberão entre 70 mil e 100
mil euros, cada um.

Alexandra Moreira, do Instituto de

Biologia Molecular e Celular, lidera
um projecto que desvendou uma

sequência de 28 nucleótidos não-co-
dificadora - o iPLUS -, que aumenta
a produção de proteínas in vivo da
mosca-da-fruta ou do peixe-zebra. "O
iPLUS pode ser usado em processos
industriais, onde aumenta a produ-
ção e a função de proteínas recombi-

nantes", lê-se num comunicado da

Fundação Ia Caixa. O objectivo é pro-
var que a incorporação do iPLUS na

produção de proteínas aumenta a
eficiência e diminui os custos de pro-
dução da indústria biotecnológica.

Já Jimmy Martins, da Universidade
de Coimbra, é líder do projecto
TimeUp, em que pretende desenvol-
ver um dispositivo que detectará uma

infecção do tracto urinário. "A

mudança de cor do TimeUp alertará
a equipa de saúde de um estágio ini-
cial de uma infecção do tracto uriná-
rio, permitindo que se actue imedia-

tamente", refere-se no comunicado.
No ambiente inflamatório
Anunciados em Junho, os dois vence-
dores do programa de pós-doutora-
mento Júnior Leader receberão o
financiamento na cerimónia de hoje.
Cada um terá 305.100 euros.

Ana Falcão, do Instituto de Investi-

gação em Ciências da Vida e da Saúde,

procurará minimizar os sintomas dos
doentes de esclerose múltipla. "É

uma doença neurodegenerativa sem
cura e caracterizada pela destruição
da mielina pelas células do sistema

imunológico", frisa a cientista. Ana
Falcão pretende corrigir a destruição
da mielina numa fase precoce da

doença.
Já Pedro Sousa Victor, do IMM, quer

perceber como é que o ambiente
inflamatório dos organismos mais
velhos contribui para a perda de capa-
cidade regenerativa de células esta-
minais envelhecidas. "O objectivo é
elaborar uma abordagem combina-
tória que vise simultaneamente alte-

rações nas células estaminais enve-
lhecidas e que regule a inflamação,
como uma estratégia para melhorar
a capacidade de restaurar a função de

órgãos em animais velhos", nota-se
no comunicado, adiantando-se que
se pretende combater a perda de
massa muscular e de força física.
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