
PORTUGAL lidera um consórcio eu
ropeu que está a desenvolver uma 
nova terapia para o cancro, a mesma 
aniquila o tumor sem causar danos 
nas células saudáveis, como acontece 
com a quimioterapia e outras técrucas 
terapêuticas convencionais. 

O investigador coordenador do 
Laboratório de Biologia Química e 
Biotecnologia Farmacêutica do Insti
tuto de Medicina Molecular de Lisbca 
(IMML), Gnnçalo Bernardes, lembrou à 
Lusa que "as drogas actualmente usa
das não conseguem distinguir a célula 
saudável de uma célula cancerígena". 

Gnnçalo Bernardes adiantou que 

Nova terapia contra cancro :~ 
c 

o consórcio pretende ~coniugar es
sas drogas com umas moléculas 
que se chamam anticorpos, que são 
específicos para moléculas que !lStiío 
presentes na superficie das células 
cancerigenas e, dessa forma, direc
cionar as drogas convencionais para 
as células cancengenas". 

Segundo Bernardes, coordenador 
dO projecto, é possível aumentar a 
concentração das drogas tóxicas 

no tumor sem atingir as células 
saudáveis permitindo a eficácia no 
tratamento e a eliminação de células 
cancengen'as. . 'I 

A equípa de trabalho que agrega 30 
a 40 elementos espera usar este novo 
método como a pMmeira medicação 
para o tratamento do cancro, de qual
quer tipo de cancro, tendo em conta o 
seu estado de desenvolvimento. 

O projeclll obteve um financiam en-

to do programa europeu de bolsas 
"Acçóes MJll'ie Curie" em 2.5 milhóés 
de e1lf9.~l'ara quatro anos e, permiliJ)í 

~~riaVa'Vt'OQa classe de T.9Iécul.~S \-. ~s 
anticorpos conjug;/dils com molécitlas 
tóxicas - e testá-Ia em ratinhos. ' 

Do consórcio europeu fazem parle 
instituições académicas e labcmtólids 
fJll'macêuticos de Portugal, Espanbâ, 
Reino Unido, França, Alemanha, Áu$
Iria. e Suíça. .: 



70% de prescrições de 
antibióticos são inadequadas 
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- (OMS) alerta que, por volta do 
ano 2050, cerca de 10 milhões de 
pessoas poderão morrer anual
mente por causa da resistência 
aos antibióticos actualmente em 
uso. Apesar das pessoas estarem 
agora a morrer de infecções re
sistentes às drogas em hospitais 
públicos e privados, os médicos 
continuam a receitar antibióti
cos para infecções virais para as 
quais não são efectivos. 

O ministro sul-africano da 
saúde, Aaron Motsoaledi, jun-
tou-se a outros seis, ao prometer lândia e França, que se compro-
reduzir o abuso dos antibióti- meteram a desenhar f'dr...!!1-t~ .... ;-
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Sábado. 4 de Julbo de 2015 Ciência e Ambiente 
UMA vacina experimental contra 
o HIV, o vírus causador do Sida, 
mostrou resultados promisso
res em macacos, segundo um 
estudo publicado esta quinta
-feira na revista Science, citada 
pela AFP. 

Esta vacina conhecida como 
"duplo virai" , primeiro prepara 
o sistema imunitário com um 
outro agente patogénico e em 
seguida, impulsiona uma pro
teína encontrada em torno do 
Invólucro do HIV, esta pode ser a 
melhor estratégia para proteger 
contra a infecção por este vírus 
em seres humanos, informa a 
revista. 

Primeiro injectaram nos ma
cacos uma vacina contra um 
adenovírus - vírus ligados a mui
tas Infecções humanas - para 
alertar o sistema imunológico. 
Numa segunda fase, foi injec
tada uma espécie de lembrete, 
desta vez com uma proteína 
purificada que forma o envelope 
do HIV, o que provocou uma forte 

TESTADA EM MACACOS 

Resultados promissores 
na nova vacina contra HIV 
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Mai,.s de 11 por cento dosjovens 
na Africa Austral são seropositivos 
Mais de 11 por cento, cerca 

e 2,6 milhões, de jovens com 
lades com pree ndid as entre 
5 e 24 anos estão contam ina
o!' pelo vírus HIV, revela um 
elatório da Organ ização das 
rações Unidas para Educação, 
:iência e Cultura Unesco, apre
entado ontem em Maputo. 
O documento, que foi apre

entado pela assessora regional 
os assuntos ligados ao HIV, 
aúde e educação da Unesco, 

DESEMPREGO 

NA ORIGEM DO 

PROBLEMA 

Mucheriwa revelou ainda 
que uma análise paralela a 
esta, efectuada igualmente 
pela Unesco, dá conta de 
que maior parte dos jovens 


