
Vila Nova de Famalicão 
acolhe  primeiro laboratório 

de rios em Portugal
Pág. 14 Correio

do Minho.pt
SEXTA 3 FEVEREIRO 2017 | Director PAULO MONTEIRO | Ano LXXX Série VI N.º 10264  DIÁRIO € 0.85 IVA Inc.

Publicidade

HU
GO

 D
EL

GA
DO

/L
US

A

AMARES

Lar das Termas abre em Junho
e garante apoio domiciliário
Pág. 12

Publicidade

Publicidade

PONTE DE LIMA

Projectos inovadores na Feira 
da Educação, Ciência e Tecnologia
Pág. 16

BRAGA
NANO WORLD CANCER DAY
NANOMEDICINA 

É ‘ARMA’ NO COMBATE 
AO CANCRO

Estimativas de evolução do cancro 
no mundo apontam para que a doença
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INVESTIGAÇÃO
| Teresa Marques Costa | 

O combate contra o cancro tra-
va-se em várias frentes e, ontem,
o Laboratório Ibérico Interna-
cional de Nanotecnologia (INL),
em Braga, deu a oportunidade de
conhecer algum do trabalho que
se faz, em Portugal, ao nível da
investigação, no âmbito da 4.ª
edição do ‘Nano World Cancer
Day’.

O ‘Nano World Cancer Day’
decorre sob a alçada da Platafor-
ma Tecnológica para a Nanome-
dicina (ETPN) e contou, este
ano, com a adesão de 15 países,
onde se incluiu Portugal, e reali-
za-se no âmbito do Dia Mundial
da Luta Contra o Cancro que
amanhã se assinala.

O INL trouxe a Braga uma in-
vestigadora do Instituto de In-

vestigação e Inovação em Saúde
(i3S), do Porto, Raquel Seruca, 
que trabalha em novos métodos
de diagnóstico e alvos molecula-
res para tratamento, e João Nuno
Moreira, do Centro de Neuro-
ciências e Biologia Celular
(CNC) da Faculdade de Farmá-
cia da Universidade de Coimbra,
que deu a conhecer um projecto
em que está envolvido - ‘Treat
U’ e que está vocacionado para
estratégias terapêuticas direccio-
nadas para cancros específicos e
baseadas em nanomedicina.

Uma das questões mais perti-
nentes foi abordada pela investi-
gadora do Centro Clínico Cham-
palimaud, Fátima Cardoso, que
levantou o problema da aplicabi-
lidade. “Fazem-se coisas muito
interessantes na investigação,
mas demora muito tempo para
quem está à espera” afirmou,

exemplificando que o tempo
médio entre a descoberta de uma
nova molécula e ela chegar ao
mercado e estar disponível para
o doente ronda os 15 anos, se tu-
do correr bem.

Fátima Cardoso defende que
“só pondo os dois mundos a fa-
lar e a trabalhar cada vez mais
juntos é que vamos encurtar
aquele espaço”.

Para a investigadora do Centro
Clínico Champalimaud, o cami-
nho passa por colocar os cientis-
tas, que estão mais habituados
ao laboratório, a trabalhar junta-
mente com os clínicos e, sobre-
tudo, por desenvolver nos clíni-
cos, desde cedo, logo nos
primeiros anos de educação, “a
vontade de fazer parte dos dois
mundos” e que “não se faça
ciência pela ciência, mas com
aplicabilidade clínica”.

Nanomedicina é ‘arma’
no combate ao cancro
NANO WORLD CANCER DAY trouxe a Braga, pela mão do INL, algumas das
‘armas’ que estão a ser desenvolvidas contra o cancro na área da investigação

ROSA SANTOS

Três investigadores de áreas diferentes trouxeram a sua visão do combate ao cancro

Publicidade

Raquel Seruca
É na área do diagnóstico 
que “temos que pôr maior empenho”
A investigadora do i3S, Raquel Seruca, defende que “sem investigação
básica não há clínica” , ou seja, “sem as pessoas que fazem investigação
básica, os clínicos não têm métodos nem medicamentos para aplicar”,
admitindo, no entanto, que a investigação “demora muito tempo a ser
traduzida em aspectos práticos de aplicação”.
Para esta investigadora, é na área do diagnóstico “que temos que pôr
maior empenho” e arranjar meios mais eficazes. Raquel Seruca vê o cami-
nho na imagiologia e em métodos baseados na biologia tumoral e, neste
domínio, “a nanotecnologia vai ser fundamental”.
Raquel Seruca vê na nanotecnologia a forma de fazer chegar às células
neoplásicas pequenas partículas e o caminho para o rastreio mais preco-
ce de alguns cancros.
Isto porque alguns tumores colocam dificuldades de rastreio por serem
de difícil acesso ou de crescerem sem sintomatologia, refere a investiga-
dora.

João Nuno Moreira
‘Spin-off’ da Universidade de Coimbra
‘ataca’ dois cancros raros e letais
O investigador do CNC da Universidade de Coimbra, João Nuno Moreira,
aponta a ‘spin-off’ a que está ligado  - a Treat U - como a ponte entre a in-
vestigação básica e a investigação clínica.
A ‘Treat U’ desenvolveu uma monopartícula - que é uma vesícula de gor-
dura - que transporta um fármaco (à imagem um autocarro) até às célu-
las do tumor, como se fosse um GPS e que tem como alvo prioritário um
cancro raro, mas letal.
João Nuno Moreira revela que já há demonstração de segurança e eficácia
ao nível das células em modelos animais, aguardando o reconhecimento
da Agência Europeia do Medicamento para o ensaio clínico.
O investigador descreveu que a ‘spin-off’ está em fase de angariação de
financiamento, mas que “há uma equipa multidisciplinar para pôr esta
tecnologia ao serviço dos doentes”.
João Nuno Moreira sustenta que “há cada vez mais sensibilidade para es-
te tipo de investigação e para o investimento mesmo ao nível das empre-
sas”.

§na óptica da investigação

O cancro é a principal
causa de morte no
mundo no séc. XXI.

Daqui a 15 anos, uma
em cada duas pessoas
terá cancro, nos países
desenvolvidos.

Na Europa, há um
diagnóstico de cancro da
mama a cada dois
minutos e meio.

Os custos com o cancro
são de 900 biliões de
dólares por ano.
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O cancro é a principal causa de
morte no mundo neste século
XXI, sendo o mais prevalente o
cancro da mama. E se actual-
mente, nos países desenvolvi-
dos, uma em cada três pessoas
tem cancro, daqui a 15 anos as
estimativas são ainda mais dra-
máticas e apontam que será uma
em cada duas.

“Não vale a pena assustar-se
nem pôr a cabeça na areia, temos
é que enfrentar a realidade e en-
contrar soluções para que apesar
da incidência aumentar, não au-
mente a mortalidade” defendeu
ontem, em Braga, a investigado-
ra do Centro Clínico Champali-
maud, Fátima Cardoso, que par-
ticipou no ‘Nano World Cancer
Day 2017’ que o Laboratório
Ibérico Internacional de Nano-
tecnologia (INL).

Fátima Cardoso realça que a
probabilidade de cura está ligada
ao estádio em que se diagnostica
o cancro e, quanto mais precoce,
maiores são as hipóteses de cura.
“É assim para todos os tipos de
cancro, por isso, é problema
maior é melhorar o diagnóstico”

aponta a investigadora que acre-
dita que a nanotecnologia “po-
derá ajudar a encontrar um mé-
todo de diagnóstico que
ultrapasse os problemas do ras-
treio que não é solução para
muitos tipos de cancro”.

Outro problema é a resistência

tumoral, já que os próprios trata-
mentos introduzem alterações na
biologia do tumor, explicou Fá-
tima Cardoso, que deposita as
suas expectativas em novas téc-
nicas de imagiologia - onde a na-
notecnologia já é aplicada - e no-
vas técnicas de biópsia.

Mas a evolução não se centra
no diagnóstico. No tratamento, o
caminho passa por novas técni-
cas cirúrgicas; novas técnicas de
radioterapia e por medicamentos
inteligentes, refere a investiga-
dora do Centro Clínico Champa-
limaud.

Abrem-se grandes perspectivas 
a partir de nanopartículas
ESTIMATIVAS de evolução do cancro no mundo apontam para que a doença afecte uma em cada duas
pessoas daqui a 15 anos, por isso, a esperança radica na investigação para diagnóstico e tratamento.

ROSA SANTOS

Director-geral do INL apresentou o laboratório e traçou as perspectivas da nanomedicina

Nanomedicina
INL está a
trabalhar no
diagnóstico 
e no tratamento 
A nanomedicina abre horizon-
tes em vários domínios desde
o diagnóstico à nova geração
de terapêuticas, passando por
novas tecnologias e novos mé-
todos, apontou o director-ge-
ral do INL, Lars Montelius,
ontem, na abertura do Nano
World Day Cancer 2017.

Há cerca de cinco anos que,

em Braga, o INL trabalha em

duas áreas da nanomedicina:

biomarcadores e imagiologia.

No caso dos biomarcadores,

há várias investigações em

curso: uma delas em sistemas

de diagnóstico que detectam

biomarcadores que são especí-

ficios de determinadas doen-

ças, explicou o director-geral-

adjunto do Laboratório, Paulo

Freitas.

Já está em testes com os uti-

lizadores finais um método

que está a ser investigado em

parceria com o Hospital de

Santiago de Compostela, com

o Hospital de S. João e o Insti-

tuto Português de Oncologia e

que incide nas células circu-

lantes tumorais.

O INL está a trabalhar na

área da imagem com vista a

aumentar o contraste em res-

sonância magnética funcional.

Outra área de trabalho é a hi-

petermia para tratamento loca-

lizado, através da injecção de

nanopartículas.
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Opinião

MARGARIDA PROENÇA Professora da Escola de Economia e Gestão da UMinho

Todos conhecemos histórias mil,
que nos foram sendo passadas, e
que tomamos como certas, sem

pensar muito sobre o assunto. E curiosa-
mente as redes sociais, que poderiam con-
tribuir para a divulgação da ciência, aca-
bam geralmente por reforçar mitos
urbanos; pelo contrário, parece mesmo
que nesta era da internet, os boatos e os
mitos ainda se propagam mais rapida-
mente e acabamos a acreditar verdadeira-
mente em fenómenos sem qualquer com-
provação científica. 

Vejamos um exemplo – uma constipa-
ção é uma infeção vírica que se apanha
por contágio. Ou seja, é necessário estar
exposto a um dos muitos vírus que a pro-
voca. Não é porque saímos com o cabelo
molhado, passamos de um ambiente
aquecido para a rua, porque temos menos
casacos ou porque não comemos laranjas
suficientes que ficamos constipados. 

Qualquer pesquisa rápida pela internet
revela imensos exemplos dos mais diver-
sos mitos urbanos, desde o roubo de ór-
gãos até às ratazanas enormes que inun-
dam os túneis subterrâneos do convento
de Mafra, envolvidos nas mais loucas his-
tórias de terror. Diariamente, recebemos
nas nossas caixa de e-mail, historias algu-
mas inverosímeis, mas que vão fazendo o
seu percurso e sendo reencaminhadas
sem qualquer tipo de verificação prévia. 

Dizem os psicólogos que os mitos reve-

lam os nossos medos, a ansiedade, princi-
palmente quando os processos de mudan-
ça são rápidos e não permitem identificar
claramente a direção. 

Edgar Morin, um reputado antropólogo
e sociólogo francês, estudou aquilo que
ficou conhecido como o Rumor de Or-
leans, na primavera de 1969; a história
envolvia o desaparecimento de muitas jo-
vens, falava-se de 28, atacadas em algu-
mas lojas de roupa, e depois embarcadas
em submarinos para “destinos piores que
a morte”. 

Em período eleitoral, o boato foi cres-
cendo como se fora uma epidemia, multi-
plicando-se e acabou por gerar pânico; foi
depois complementado por novos rumo-
res associados a explicações diversas. O
certo é que era tudo falso, ninguém tinha
desaparecido; as explicações para o ru-
mor teriam a ver com comportamentos
anti-semitas (as lojas em causa eram de
judeus), e até porventura com uma menta-
lidade mais conservadora que reagia con-
tra a venda de mini-saias que começavam
então a estar na moda. Os rumores, as len-
das urbanas refletem assim o tecido cultu-
ral, ainda que possam envolver temas per-
manentes, que passam de uns períodos
para outros, e que se transmitem entre
culturas diversas. 

A internet potencia, multiplica hoje, a
transmissão destes mitos, e dada a rapidez
com que a informação circula, e a substi-

tuição por novas notícias, e novos casos,
no fundo acaba por reforçar a ansiedade –
e o medo. 

Os perigos terríveis que advirão para
uma economia, para os trabalhadores
confrontados com emigrantes, é um des-
ses mitos. O protecionismo atrai , quase
de forma inconsciente, e parece justifica-
do pelas emoções; à flor da pele, parece
claro que se deve comprar “nacional”,
que se devem proteger os nossos produtos
contra “os dos outros”, os nossos traba-
lhadores contra “os outros”. 

Para tal, justifica-se que seja restringido
o comércio, que seja criadas ou aumenta-
das tarifas, que sejam definidas medidas
anti-emigração. Quanto mais grave é a
crise económica, quanto maior e mais ri-
co é um país, mais significativa é a ade-
são ao protecionismo – no primeiro caso
porque parece que é, naturalmente,  a for-
ma de resolver a crise, no segundo caso,
porque parece precisar-se menos dos ou-
tros países. 

O oportunismo e a hipocrisia política
explora bem estes temas, apela á emoção
e á propagação de mitos sobre culpados e
salvadores da pátria. Ao longo da história
tivemos diversos exemplos.   

A história do capitalismo , e a forma co-
mo foi evoluindo ate hoje, tem demons-
trado que, em qualquer dos casos, se trata
de um mito. 

No que respeita à migração, estudos re-

centes como o de G. Peri , no final de
2016, mostram que até à década de no-
venta, os imigrantes de países ricos repre-
sentaram a maior fração da imigração to-
tal. Desde então, cerca de metade dos
imigrantes para os Estados Unidos, Euro-
pa, Canadá ou Austrália pertenciam eram
originários da Ásia. Conforme esse autor
refere, a emigração dos países muito po-
bres é baixa, representando fundamental-
mente uma fase do desenvolvimento eco-
nómico. 

Um outro estudo interessante, de Foged
e Peri, também de 2016, conduzido para a
Dinamarca, mostrou que , mesmo no caso
de emigração pouco qualificada, os salá-
rios dos trabalhadores nacionais não di-
minuíram; pelo contrário, aumentaram,
provavelmente porque estes  fizeram a
transição para funções de maior comple-
xidade .  

A ordem executiva de Trump de blo-
quear a entrada de imigrantes de sete paí-
ses muito pobres não se entende, com ba-
se em critérios racionais. 

Não faz sentido do ponto de vista eco-
nómico, nem tão pouco pode ser aceite
como luta anti-terrorista, já que muitos
outros países não foram abrangidos, e na
verdade grande parte dos ataques foram
gerados de dentro. 

Não vão ser anos fáceis. 

Mitos e lendas urbanas
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JOSÉ PIRES
Monitor
“Sem dúvida. É importante que haja
uma melhor comunicação da ciência
para formarmos melhores alunos”.

DIONÍSIO GOMES
Monitor
“Educação e ciência devem andar lado
a lado. A oferta formativa deve ter
uma linguagem apropriada aos con-
ceitos científicos de um modo geral”.

JÚLIO NOGUEIRA
Professor
“A ciência e educação nunca estiveram
separados e transmitir isto aos mais
novos é uma mais valia para a sua for-
mação”.

JÉROME BORME
Investigador
“A ciência é uma componente muito
importante da educação e devemos
por isso apostar na formação desde
tenra idade”.

Considera que a ciência e
a educação são

indissociáveis na
formação dos jovens ?

i
inquérito
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