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DESCOBERTAS PEGADAS DE RÉPTIL 
ANTECESSOR DOS DINOSSAUROS NOS 

PIRINÉUS 

Investigadores do Porto desenvolve-
ram uma vacina que ajuda a prevenir 
ao mesmo tempo infeções bacterianas 
que causam doenças como meningite, 
pneumonia, septicemia (infeção na 
corrente sanguínea) e, nos casos mais 
críticos, morte por choque séptico. 
As bactérias que originam essas patologias 
('Klebsiella pneumoniae', 'Escherichia coli', 
'Estreptococus' do Grupo B, 'Streptococcus 
pneumoniae' e 'Staphylococcus aureus') são 
estirpes muito resistentes e causam "um enor-
me problema para a saúde pública", (…) 
"A partir do momento que essas bactérias 
infetam o hospedeiro [indivíduo], são capazes 
de libertar uma molécula (uma proteína desig-
nada de GAPDH)", que as torna "invisíveis" ao 
sistema imunológico, "impedindo assim o início 
de uma resposta imune", (…) 
Sem uma resposta adequada do nosso sistema 
imune, (…) as bactérias "rapidamente prolife-
ram" na corrente sanguínea e nos órgãos infe-
tados, podendo levar às tais patologias, consi-
deradas "bastante severas". 
"Embora esta vacina seja destinada a todas as 
pessoas", existem indivíduos nos quais a 
"incidência desse tipo de infeções é maior", 
como os recém-nascidos, os idosos, os porta-
dores de diabetes do tipo I, os pacientes sub-
metidos a intervenções cirúrgicas invasivas 
(operações ao coração ou à espinal medula) ou 
com doença pulmonar obstrutiva, por exem-
plo. 
O investigador considera que esta vacina é 
"inovadora", visto que, ao invés de induzir uma 
resposta imune (produção de anticorpos) con-
tra a bactéria em si, induz sim uma resposta 
que neutraliza uma única molécula (GAPDH), 
libertada pelas bactérias, permitindo ao siste-
ma imune controlar as diferentes infeções. 
A vacina, que já passou por ensaios laboratori-
ais com ratos e coelhos, vai passar à fase dos 
ensaios clínicos no último trimestre de 2017, 
prevê o investigador. (…) 
28-04-2017 / REUTERS / DN ONLINE  
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Investigadores de centros espanhóis 
descobriram, nos Pirinéus, um grande 
número de pegadas de uma espécie 
desconhecida de réptil que viveu há 
247 milhões de anos, antecessor dos 
crocodilos e dos dinossauros. 
(…) Foram encontradas perto do Porto do Can-
tou e de Soriguera (Lérida), amostras 
dos períodos Permiano e Triássico, com idades 
compreendidas entre 300 e 200 milhões de 
anos. 
A descoberta permitiu fazer novos estudos 
sobre a fauna de vertebrados que viveu duran-
te o Triássico inferior e médio. 
Segundo o investigador da UAB Eudald Mujal, 
este período de tempo foi crucial para a recu-
peração dos ecossistemas depois da extinção 
do final do Permiano (há 252 milhões de anos), 
a mais mortífera da história da Terra, onde se 
estima que foram extintas cerca de 90% das 
espécies, superando amplamente a que causou 
a extinção dos dinossauros. 
Durante o Triássico, a Terra tinha uma configu-
ração muito diferente da atual: todos os conti-
nentes estavam unidos num só, o chamado 
Pangeia. 
(…)O estudo baseia-se na análise de pegadas 
fósseis (icnitas) que vários grupos de répteis 
deixaram sobre estes sedimentos, bem como 
dos ecossistemas onde viveram. (…) 
O estudo das pegadas demonstrou que os 
arcossauromorfos de tamanhos menores eram 
dominantes, mas, embora menos abundantes, 
também havia exemplares de mais de três 
metros de comprimento. 
Entre as icnitas descobertas destaca-se a pre-
sença de uma forma não descrita até agora, 
que gerou o estabelecimento de uma nova 
espécie: a Prorotodactylus mesaxonichnus. 
As icnoespécies são como os investigado-
res classificam as pegadas fósseis (já que se 
desconhece qual o animal que as produziu) e é 
equivalente a uma espécie biológica.(…)24-04-

2017 / Imagem: (dr) Instituto Catalão de Paleontologia Miquel 
Crusafont / UAB ZAP / EFE / aeiou.pt 

VACINA DESENVOLVIDA NO PORTO 
PREVINE MENINGITE, PNEUMONIA E 

MORTE POR CHOQUE SÉPTICO 

ESTRANHO MAMÍFERO CONSEGUE 
SOBREVIVER 18 MINUTOS SEM 

OXIGÉNIO 

O rato-toupeira-nu, batizado com o 
nome científico Heterocephalus gla-
ber, é um dos mamíferos mais estra-
nhos do mundo, mas é também por 
isso que tem tantas características ra-
ras. 
Este roedor de sangue frio, oriundo do leste de 
África, corre para trás com a mesma facilidade 
com que anda para a frente, come os seus 
próprios excrementos, não tem olfato e é imu-
ne a doenças como o cancro. 
Agora, os cientistas descobriram mais uma 
habilidade que torna este rato-toupeira-
nu ainda mais excepcional: é capaz de sobrevi-
ver até 18 minutos sem oxigénio, uma circuns-
tância que, no geral, leva à morte de outros 
mamíferos. 
Como é que consegue fazer isso? Segundo os 
investigadores, este animal faz entrar em ação 
um sistema metabólico que só é encontrado 
em outra espécie completamente diferente: as 
plantas. 
Quando o oxigénio se esgota, (…) que estes 
roedores deixam de queimar a glucose como 
fonte de energia e passam a usar a frutose. 
O ar que respiramos tem normalmente cerca 
de 21% de oxigénio. Se nos submetermos a 
um processo de adaptação, podemos sobrevi-
ver com um nível de cerca de 10%. Abaixo 
disso, o corpo deixa de funcionar bem. Com 
5%, o nosso organismo para. 
Thomas Park, professor da Universidade de 
Illinois, nos Estados Unidos, e co-autor do estu-
do, colocou um grupo destes animais num 
ambiente com 5% de oxigénio. Resultado: 
passadas cinco horas, os roedores não de-
monstravam qualquer tipo de problema. 
O nível foi reduzido então a zero. Para surpresa 
dos cientistas, os animais entraram num estado 
de animação suspensa por pouco mais de 18 
minutos “sem nenhum dado neurológico”, (…) 
Nas experiências, mediante a redução do nível 
de oxigénio, os animais fecharam os olhos, 
pararam de se movimentar e diminuíram as 
pulsações e o ritmo respiratório de uma forma 
drástica.(…) O próximo passo da pesquisa é 
averiguar se os seres humanos têm uma capa-
cidade latente de fazer o mesmo. 23-04-2017 / 
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