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vacina contra a 
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Reuters
Bill e Melinda Gates, cuja fundação está 
determinada a erradicar a malária, observam 
um médico a tratar uma criança doente, em 
Moçambique
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Cientistas portugueses 
recebem bolsa milionária para 
criarem vacina contra malária
Dois cientistas portugueses foram seleccionados para a fase 
inicial de uma bolsa de investigação no valor de um milhão de 
dólares (cerca de 700 mil euros), para cada um, com o objectivo 
de desenvolverem uma vacina contra a malária. Miguel 
Prudêncio, do Instituto de Medicina Molecular (Lisboa), e Miguel 
Soares, do Instituto Gulbenkian de Ciências (Oeiras), tiveram 
ideias consideradas revolucionárias pela Fundação Bill e 
Melinda Gates (FBMG), nos EUA.

Isabel Marques da Silva 
Jornalista 

Gosto 47 pessoas gostam disto.

 

VÍDEOS Há várias hipóteses de investigação científica para desenvolver 
uma vacina contra a malária - doença que ameaça 40% da 
população mundial -, mas nem todas são "out of the box" (fora 
da caixa).  
 
É o termo usado pela FBMG para classificar ideias inovadoras, 
até mesmo revolucionárias, para erradicar esta doença 
transmitida por um mosquito e que mata cerca de um milhão de 
pessoas por ano. 
 
"O que fizemos até aqui foram ensaios preliminares no 
sentido de obter um parasita transgénico - a partir  de um 
parasita de malária que só infecta roedores - que t enha 
capacidade de despoletar a resposta do sistema imun itário 
do ser humano contra a doença",  explica Miguel Prudêncio, 
de 39 anos, investigador principal no Instituto de Medicina 
Molecular, em Lisboa.   
 
O cientista vai ter agora 100 mil dólares e 18 meses para provar 
à FBMG que esta ideia inovadora tem condições para ser 
testada em ensaios com humanos. Se bem sucedido, recebe 
um milhão de dólares (cerca de 700 mil euros). 
 
Mas há outra ideia para chegar ao mesmo objectivo que 
chamou a atenção da entidade criada por Bill Gates, o fundador 
da multinacional de informática Microsoft, agora dedicado aos 
desafios do desenvolvimento humano. 
 
"Achamos que alguns anticorpos naturais que existem  no 
ser humano têm como função agir contra este pequeno  
esporozito (célula causadora da malária), que tenta  chegar à 
circulação, de maneira a que este seja "apanhado" o  mais 
rapidamente possível",  explica Miguel Soares, 42 anos, a 
trabalhar no Instituto Gulbekian de Ciências, em Oeiras. 
 
O problema é que este grupo de anticorpos só atinge a potência 
de protecção total a partir dos cinco anos de idade do humano. 
Um factor decisivo quando se sabe que 85% dos casos mortais 
de malária ocorrem em crianças até cinco anos. 

 

Juros da dívida pública atingem 
os 7,4%

5 MIN

TAP envia funcionários para Faro 
para garantir assistência dos 

seus voos
25 MIN

Tribunal Europeu dá razão a 
Bruxelas contra golden shares do 

Estado português na EDP

Obama pede cooperação global 
para assegurar crescimento 

económico

Mourinho expulso em jogo da 
Taça do Rei

Há crianças sem livros escolares por 
falta de dinheiro das famílias

UE pronta a ajudar Irlanda "em 
caso de necessidade"

Myanmar rejeita recurso de Aung 
San Suu Kyi

Paulo Campos diz que críticas a 
nomeações para os CTT são "jogo 

político"

Incêndio em prédio de Fitares 
provoca 2 feridos e desaloja 16 

pessoas

ExperimenteAlertaRSSWidgetVídeo Grelha TV Tempo Trânsito Bolsa Encontros

« Classifique este  artigo Partilhar:

ACTUALIDADE Últimas

Page 1 of 4Cientistas portugueses recebem bolsa milionária para criarem vacina contra malária | SIC ...

11-11-2010http://sic.sapo.pt/online/noticias/vida/Cientistas+portugueses+ganham+bolsa+milionaria...



 
 

 

 
Entre os melhores cientistas do mundo 
 
Estes dois projectos foram seleccionados entre 2400 candidatos 
de todo o mundo para as bolsas Grandes Desafios da Saúde 
Global, da FBMG. Um salto qualitativo importante para os dois 
cientistas que trabalham nesta área à cerca de meia década. 
 
"Quando se submete o processo à FBMG não aparece 
qualquer informação sobre a instituição onde foi 
desenvolvido, ou mesmo região do mundo, para haver uma 
análise imparcial da qualidade científica. Mas uma 
pessoa não chega às finais do Mundial ou aos Jogos 
Olímpicos por acaso. E muito menos duas",  explica Miguel 
Soares, salientando que o apoio do Governo português à 
ciência permitiu chegar a este nível de 
qualidade na investigação. 
 
"Temos aqui o suporte técnico e intelectual, com eq uipas 
constituídas por pessoas de todo o mundo, para pode r 
submeter este tipo de projectos",  acrescenta. 
 
Tanto Soares como Prudêncio começaram as carreiras no 
estrangeiro. O primeiro passou pela Bélgica (Universidade de 
Louvain) e EUA (Harvard Medical School) e o segundo pelo 
Reino Unido (Universidade de East Anglia) e pela Holanda 
(Universidade de Leiden). Hoje estão entre os melhores do 
mundo e acreditam que podem fazer a diferença. 
 
"Há um consenso generalizado que só se vai consegui r 
erradicar a malária se se atacar em várias frentes:  com 
medicamentos novos para o tratamento e na prevenção  
através da vacina. O facto da FBMG ter objectivos t ão clara 
e publicamente traçados pode dar impulso adicional a 
outras entidades competentes para financiarem a ciê ncia",  
realça Miguel Prudêncio. 
 

 
Um continente a renascer 
 
Entre a ideia e uma vacina, 
se tudo correr bem na 
investigação, deverá passar 
cerca de uma década, tal a 
complexidade do processo 
de testes.  
 

Mas aguardam por ela milhões de pessoas, que vivem 
sobretudo em África (90% dos casos). São quase 250 milhões 
de novos caso por ano e, quando sobrevivem, muitos doentes 
ficam com sérias sequelas no fígado, rins e sistema nervoso. 
 
Maria Manuel Mota que, em  2004, recebeu o prémio da 
Fundação Europeia da Ciência, no valor de mais de um milhão 
de euros, na sequência de um trabalho sobre a malária, acredita 
que "um país moderno não pode dispensar o 
desenvolvimento científico".  
 
A investigadora considera que até um país com poucos 
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recursos, como Portugal, pode ter outros "interesses" na 
erradicação de uma doença que não afecta a sua população 
directamete. 
 
"A malária não é um problema de Portugal, do territ ório 
português, mas é um problema se a economia portugue sa 
se quiser virar para países em que o mercado ainda está a 
crescer, como é o caso dos de África e da América L atina, 
onde este problema é endémico e extremamente grave" , 
refere. 
 
A Organização Mundial de Saúde estima que a economia 
africana perde cerca de 8,5 mil milhões de euros, por ano, com 
o enfraquecimento da força produtiva. A mesma OMS estima 
que são precisos "apenas" três mil milhões de euros, por ano, 
para financiar competentemente a luta contra a doença. 
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Água potável e condições sanitárias minimas que hoje são inexistentes fariam mais por estas populações que qualquer uma desta 
ou de outras vacinas! Que importa vacinar estas crianças, pessoas se a seguir morrem por não terem o mais básico dos básicos?!!! 
Recomendo a leitura deste artigo "Over the past several years, the prestigious British medical journal The Lancet has printed a 
series of in-depth analyses of the Gates Foundation with disturbing revelations. http://ff.im/sbBIN

Comentado a: 09-11-2010 20:31

Carlos Moreira

Lisboa

O desafio é fascinante e o prémio invejável mas importa é finalizar com sucesso e se possível em breve a vacina. 
Se qualquer deles o conseguir será uma honra e terá uma merecida consagração a nível mundial . Porque a malária é o escândalo 
médico-científico do séc. XX.

Comentado a: 09-11-2010 19:52

ffffffff

ffffff

porque raios duma noticia como esta nao e colocada nos destaques? 
 
Vergonhoso o que a nossa imprensa considera importante ou nao. 
 
Parabéns aos dois e às equipas que os acompanham e parabens ao governo que pelo menos nao faz tudo de mal .

Page 3 of 4Cientistas portugueses recebem bolsa milionária para criarem vacina contra malária | SIC ...

11-11-2010http://sic.sapo.pt/online/noticias/vida/Cientistas+portugueses+ganham+bolsa+milionaria...



Linfoma não Hodgkin Informe-se sobre esta doença. O que é, diagnóstico, como ajudar www.linfoma.com.pt 
Esperança de Vida Faça o teste e calcule a sua esperança de vida. www.testedavida.com Victor Limousines 
Aluguer de limousines e clássicos Classe e distinção ao seu dispor www.victorlimousines.net Disturbios 
Alimentares Ajuda profissional na cura de doenças alimentares. Veja como! www.odessa.pt 
  

SERVIÇOS

Widget SIC Alertas e Newsletter FeedsRSS  SMS  Expresso Emprego

Expresso
Político paga para ter 'Morangos' em Bruxelas•
Web conference em direto ensina a poupar dinheiro•
"A Verdade da Crise" - A tragédia que ninguém quis...•

SIC
Tribunal Europeu dá razão a Bruxelas contra 'golden...•
UE pronta a ajudar Irlanda "em caso de necessidade":•
Há crianças sem livros escolares por falta de...•

Visão
Cantigas de amigos•
Haiti: Cólera já atingiu 10 mil pessoas e fez 643...•
Estará o lugar de Jesus no Benfica em perigo?•

Caras
Rita Mendes volta ao trabalho um mês depois de ter sido...•

Exame Informática
EI TV 7 (IV) - Monitor TV LED LG, Blackberry Curve...•

My Games
"Call of Duty: Black Ops vende 7 milhões nas...•

Activa
Moda: as melhores tendências da estação em versão Low...•

Blitz
Vampire Weekend no Campo Pequeno, Lisboa [texto...•

Relvado
Taça do Rei: Mourinho é expulso, mas Real Madrid goleia...•

Receita do Dia
Charlotte de Frutos Vermelhos•

Surf Portugal
GO-S.TV nos Coxos com o Saca e Mick Fanning•

Autosport
Não há testes de Fórmula 1 em Portimão•

Escape
Miúdos: Actividades de São Martinho, Gambuzinos e muito...•

Vídeo do Dia
Baby Bob Marley•

Autoguia
Venda o seu carro usado rapidamente com apenas 1 sms!•

BPI Expresso Imobiliário
Projeto Espaços & Casas Novos Prismas•

Expresso Emprego
Expresso Emprego no Facebook•

Dinheiro
Os fundos nacionais mais rentáveis em 2010•

Grupo Impresa 0.00%  1.36€

Publicidade | O que é a SIC | Ficha Técnica | Contactos | Termos e Condições | Privacidade  

Page 4 of 4Cientistas portugueses recebem bolsa milionária para criarem vacina contra malária | SIC ...

11-11-2010http://sic.sapo.pt/online/noticias/vida/Cientistas+portugueses+ganham+bolsa+milionaria...


