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“Uma bica para prevenir percas de memória”
Rodrigo Cunha, FMUC/CNC (22 Nov. 2010, 10h00)
A cafeína presente no café é a substância psico-activa (que muda o funcionamento do cérebro)
mais consumida no mundo. Como actua como psico-estimulante, o seu consumo tem sido
desaconselhado em doenças neurodegenerativas. Todavia, uma série de estudos recentes,
alguns feitos no nosso grupo, indicam que o consumo moderado de cafeína normaliza o
funcionamento de circuitos neuronais e previne a perca de memória associada a doenças
neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer.

“A doença fúngica oportunista: evasão e resistência do agente”
Teresa Gonçalves, FMUC/CNC (23 Nov. 2010, 10h00)
Nas últimas décadas têm-se vindo a assistir a um aumento das doenças causadas por fungos,
especialmente nos grupos de pacientes com disfunção do sistema imunitário como é o caso de
transplantados, indivíduos com SIDA, ou idosos. Por resistirem às defesas do organismo os
fungos provocam, nestes doentes, doença fúngica invasiva. As técnicas convencionais de
diagnóstico são morosas, atrasando o diagnóstico e a decisão terapêutica. Isto, aliado a
recursos terapêuticos escassos e nem sempre eficazes, faz com que o prognóstico destas
doenças seja reservado e a mortalidade associada elevada. No “Medical Mycology – Yeast
Research Group”, para além do desenvolvimento de técnicas moleculares de diagnóstico de
doença fúngica, tentamos esclarecer alguns aspectos relacionados com o escape dos fungos
ao sistema imunitário e dos mecanismos de acção de antifúngicos.
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“Envelhecimento cerebral, diabetes e doença de Alzheimer”
Paula I. Moreira, FMUC/CNC (24 Nov. 2010, 10h00)
O envelhecimento provoca alterações anatómicas e funcionais do cérebro tornando-o mais
susceptível ao desenvolvimento de demências. A diabetes acelera o envelhecimento cerebral e
representa um factor de risco para a doença de Alzheimer, a forma mais comum de demência
que afecta milhões de pessoas por todo o mundo. Um dos objectivos do nosso grupo de
investigação

é

esclarecer

os

mecanismos

celulares

e

moleculares

envolvidos

na

degenerescência e na morte das células cerebrais que ocorrem durante o envelhecimento e,
de forma mais acentuada, na doença de Alzheimer e na diabetes. O foco principal da nossa
investigação tem incidido nas mitocôndrias (“fábricas” de energia celular) e suas vias de
sinalização. Nos nossos estudos recorremos fundamentalmente a modelos in vitro
(mitocôndrias isoladas, culturas primárias e linhas celulares neuronais e endoteliais) e in vivo
(modelos animais).

"Epilepsia"
Maria Inês Morte, CNC (24 Nov. 2010, 15h00)
Esta apresentação sobre a Epilepsia consiste num pequeno apanhado histórico da sua
definição, tratamentos, classificação e a forma como a sociedade tem vindo a encarar esta
doença neurológica. Iremos igualmente falar de como podemos lidar com um doente que sofra
de crises epilépticas e como devemos actuar na presença destas. Realçaremos também o
papel que a investigação tem e de que forma contribui para que, um dia, a epilepsia deixe de
ser encarada como uma doença mental. Partilharemos um pouco do dia-a-dia no laboratório,
isto é, “o que investigamos e porque o investigamos”.
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"Técnicas laboratoriais para o estudo do tecido adiposo"
Joana Rosmaninho-Salgado, CNC (25 Nov. 2010, 15h00)
A obesidade é caracterizada por um aumento da massa de tecido adiposo. O tecido adiposo é
um tipo especializado no armazenamento de gordura no interior de células diferenciadas
denominadas de adipócitos. No nosso laboratório usamos um modelo de células que se
comportam como adipócitos e usando várias técnicas podemos causar alterações morfológicas
nas células, visualizar e quantificar lípidos acumulados na presença ou ausência de
determinados fármacos. O objectivo final é encontrar novos alvos terapêuticos para o combate
da obesidade.

“Novas estratégias antitumorais: acção concertada de agentes de terapia génica e
quimioterapia”
Henrique Faneca, CNC (26 Nov. 2010, 10h00)
Nos últimos anos a terapia génica tem emergido como uma estratégia promissora para o
tratamento do cancro. Contudo, a sua aplicação clínica encontra-se ainda condicionada por
uma eficiência terapêutica limitada. Neste contexto, o desenvolvimento de novas estratégias
antitumorais envolvendo a combinação da terapia génica com reduzidas quantidades de
agentes de quimioterapia, poderá ser de grande importância para aplicação clínica futura, uma
vez que poderá resultar num efeito antitumoral significativo e sinérgico, sem efeitos
secundários.
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