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Desvendar doenças do cérebro valeu um prémio a Tiago Monteiro

Investigador de Coimbra distinguido com Prémio do Programa de Estímulo à Investigação da
Fundação Calouste Gulbenkian
Todos os anos a Fundação Calouste Gulbenkian distingue um jovem cientista português que se
destaca em áreas como a matemática, a física, a química ou as ciências da Terra e do espaço. A
distinção não é para uma só pessoa, mas também para a instituição ou o centro que está

acompanhar o seu projecto. Este ano, o prémio do programa Estímulo à Investigação calhou a
Tiago Monteiro e ao Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC) da Universidade de
Coimbra. Calhar não será o termo mais adequado, já que o estudo pouco terá a ver com a
sorte e desde o início tem a ambição de perceber quais os mecanismos que acontecem no
nosso corpo que provocam doenças cerebrais.
Estudar o efeito de nitrito, ascorbato e óxido nítrico em doenças cerebrais provocadas pela
privação de oxigénio com objectivo de desenvolver novas terapêuticas é portanto o resumo do
trabalho premiado pela Fundação Calouste Gulbenkian. O investigador é distinguido pela
investigação que tem como finalidade desvendar o papel do nitrito, do ascorbato e do óxido
nítrico em patologias do cérebro provocadas pela privação de oxigénio.
Rui Barbosa, investigador do Centro de Neurociências e Biologia Celular, a entidade
responsável pelo acolhimento institucional do projecto, explica ao i que os resultados deste
estudo “podem contribuir para esclarecer o papel do nitrito, do ascorbato e do óxido nítrico na
função vascular do cérebro, promovendo o fluxo sanguíneo em situações em que o nível de
oxigénio é muito baixo. A investigação, conta o cientista da Universidade de Coimbra, poderá
no futuro abrir a possibilidade de novas abordagens terapêuticas a determinadas doenças
cerebrais.
Para que isso aconteça será primeiro necessário fazer testes com células em laboratório e mais
tarde com ratinhos. “O estudo das reacções do nitrito no cérebro envolverá a sua medição, em
tempo real, no espaço extracelular, com um sensor de dimensões micro (microbiosensor), em
simultâneo com a medição do fluxo sanguíneo cerebral com sonda laser”, explica Rui Barbosa.
Após essa etapa é que vão ser realizadas experiências in vitro. Ou seja, os cientistas vão pegar
em microsensores e implantá-los no cérebro dos ratinhos para modular a sua actividade
neuronal.
A distinção da Fundação Gulbenkian, na área científica da química e cérebro no âmbito do Ano
Europeu do Cérebro será entregue numa cerimónia oficial em Coimbra, no próximo dia 24. O
prémio, no total de 12 500 euros, é repartido em duas partes: 2500 para o investigador e 10
mil para a instituição de acolhimento suportar os encargos com a execução da investigação.
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