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Fundação Gates financia investigação contra a malária 
Dois grupos de investigação em Portugal irão receber financiamentos da Fundação Bill & Melinda 

Gates, no âmbito do programa Grand Challenges Exploration. Miguel Prudêncio, do Instituto de 

Medicina Molecular (IMM) e Miguel Soares, do Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC), juntamente 

com Henrique Silveira, do Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT), receberão cem mil 

dólares por um período de seis a 18 meses, extensível a um milhão de dólares, caso os projectos 

demonstrem sucesso nesta fase inicial.

Estes projectos são dois dos 65 financiados pela Fundação Gates nesta quinta ronda do programa 

Grand Challenges Exploration, uma iniciativa que apoia investigadores em todo o mundo a 

explorarem formas audaciosas e não-ortodoxas para a resolução de problemas de saúde pública 

em países em vias de desenvolvimento. Foram financiados cientistas em 16 países, em cinco 

continentes. O programa é altamente competitivo, tendo recebido mais de 2400 propostas este ano.

Miguel Prudêncio, Maria Mota e a sua equipa no Instituto de Medicina Molecular propõem 

desenvolver uma vacina contra a malária usando um parasita que infecta apenas roedores e não 

causa qualquer doença em humanos, mas que pode ser modificado geneticamente de forma a 

activar o sistema imunitário humano e a ensiná-lo a combater o parasita da malária que infecta 

humanos, quando o encontrar.

O que é inovador no projecto é o recurso a uma estirpe de parasita da malária que não é capaz de induzir doença em humanos, chamada Plasmodium berghei. Até agora, as 

abordagens para desenvolvimento de uma vacina contra a malária – que ainda não existe – têm-se voltado para a modificação do Plasmodium falciparum, a estirpe que causa 

malária em humanos, tentando-se, por exemplo, atenuar os seus efeitos, quer através de radiação, quer através de modificação genética. O problema com estas abordagens é que 

carregam em si um grande risco de desenvolvimento de malária em humanos, dado que poderá haver parasitas que escapem aos processos de atenuação em que as vacinas se 

baseiam. No projecto agora distinguido pela Fundação Bill & Melinda Gates, os riscos de segurança associados são praticamente inexistentes, dado que o parasita que causa malária 

em roedores é incapaz de o fazer em humanos.

Ao longo dos próximos 18 meses, a equipa de investigação procurará demonstrar que o parasita de roedores, geneticamente modificado, preenche os requisitos necessários para 

desencadear a resposta imune esperada e, simultaneamente, confirmar a premissa de segurança da estratégia delineada. Após esta fase de desenvolvimento do projecto, a equipa 

pretende testar esta vacina em humanos. Esta segunda fase do projecto prevê a realização de ensaios clínicos em voluntários e ensaios controlados em áreas geográficas onde a 

malária é endémica.

Caso os resultados do projecto que agora se inicia sejam promissores, a segunda fase poderá vir a ser também financiada pela Fundação Bill & Melinda Gates. “Estamos muito 

optimistas de que conseguiremos validar as premissas de segurança e eficácia da nossa abordagem. Esperamos que abra caminho para um novo tipo de vacina e que contribua para 

a tão esperada erradicação da malária”, afirma Miguel Prudêncio.

Miguel Soares propõe abordar esta doença mortífera por outra vertente - recorrendo a anticorpos contra a flora intestinal, produzidos naturalmente no corpo. Ao longo do tempo, os 

humanos produzem uma grande variedade de anticorpos, incluindo alguns contra um açúcar produzido pelas bactérias da flora intestinal. O parasita Plasmodium produz o mesmo 

açúcar, o que sugere que esses anticorpos poderão ser utilizados para neutralizar o parasita logo que entre na corrente sanguínea. Desta forma, a infecção seria bloqueada 

imediatamente após a picada do mosquito.

Os investigadores estão convencidos que a maior incidência de malária grave que se regista em crianças com menos de cinco anos poderá ser devido aos baixos níveis daqueles 

anticorpos após o nascimento e durante os primeiros anos de vida - serão necessários três a cinco anos para que os anticorpos se acumulem no sangue. Uma vez presentes em 

concentrações estáveis - o que acontece aos três a cinco anos de vida - os 

humanos tornam-se menos susceptíveis à infecção por Plasmodium e, consequentemente, às formas graves de malária.

Para testar esta hipótese, Miguel Soares e Henrique Silveira, no IHMT, irão recorrer a ratinhos geneticamente modificados para produzir o anticorpo humano contra a flora intestinal. 

Estes ratinhos serão postos em contacto com mosquitos capazes de introduzir o parasita Plasmodium na sua corrente sanguínea. O que esperam é que os ratinhos geneticamente 

modificados sejam resistentes à infecção, ao contrário dos restantes. Se esta hipótese se verificar, abrirá caminho ao desenvolvimento de uma nova abordagem terapêutica: através 

do aumento dos 

níveis de anticorpo no sangue, reduzir-se-á a capacidade do mosquito para infectar crianças.

Diz Miguel Soares: "Com este financiamento da Fundação Bill & Melinda Gates iremos testar a nossa hipótese. Se o conseguirmos, o que descobrirmos permitirá desenvolver 

terapias mais acessíveis para combater os efeitos graves que a infecção com Plasmodium provoca em crianças. Esperamos poder concretizar estas aplicações durante a segunda 

fase de financiamento."

"O que precisamos neste momento para a saúde global são ideias corajosas e inovadoras, como estas", diz Tachi Yamada, presidente do Global Health Program da Fundação 

Gates, acrescentando: "Estou cheio de expectativa pelos avanços que alguns destes projectos poderão produzir, que terão impacto real na qualidade de vida de milhões de 

pessoas."
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