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COIMBRA – A investigadora da Universidade de Coimbra (UC),
Joana Barbosa, descobriu que as células estaminais neurais
(CEN) se convertem diretamente em neurónios, esgotando o

SIG A -N O S N O F A CEBO O K

Para utilizar os plugins socia
do Facebook, tens de deixar
de utilizar o Facebook como Center for
Neuroscience and Cell Biology, University of
Coimbra e passar a utilizar o Facebook como Cnc
Coimbra.
Iniciar sessão

TAGS
Almada Amadora Angra

do

Heroísmo Arcos de Valdevez
Aveiro Braga Carregal do Sal
Cartaxo Coimbra Esposende

Estremoz Faro Leiria

LNEC

número de células disponíveis no envelhecimento e nas lesões

Lisboa Mealhada Montijo

Câmara entrega

cerebrais. O estudo foi publicado na prestigiada revista “Science”.

Monção Oeiras Palmela

Delgada Porto Póvoa

apoio financeiro a
instituições sociais
Inauguração:

Os resultados da pesquisa «mostram que as CEN não geram
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e Biomedicina do Centro de Neurociências e Biologia Celular
(CNC) e aluna da Faculdade de Medicina da UC.
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neurónios (chamada progenitora neuronal) e a uma CEN. No
entanto, após uma lesão cerebral, as progenitoras migram para o
local danificado e as CENs alteram o modo de divisão, repartindo-
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«A produção de neurónios após lesão resulta num decréscimo de
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CEN, sendo que a manutenção destas células poderá ser a chave
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para uma regeneração neuronal no longo termo», conclui a
investigadora da UC.
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