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J

oana Barbos a, inv es tig adora da
Univ ers idade de Coimbra, publicou na
rev is ta Science a s ua inv es tig ação s obre
a conv ers ão de células es taminais neurais em
neurónios e a s ua dis ponibilidade no
env elhecimento e les ões cerebrais .
A investigadora
da
Universidade
de Coimbra
(UC), Joana
Barbosa,
descobriu que
http://www.noticiasdonordeste.pt/2015/05/cientista-portuguesa-publica-na.html
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as células

AS MAIS LIDAS

estaminais

Aero Vip será a

neurais (CEN)

empresa que vai

se convertem

fazer a ligação aérea

diretamente

Bragança-Vila Real-

em neurónios,

Viseu-Cascais-Portimão

esgotando o

A ligação aérea Bragança-Vila

número de

Real-Viseu-Cascais-Portimão será

células

Bragança é um dos

disponíveis no

quatro municípios
mais inteligentes do
país
U m recente estudo colocou
Bragança como um dos quatro

Aeródromo de
Mirandela foi
escolhido para

Joana Barbosa

integrar volta aérea

envelhecimento e nas lesões cerebrais. O estudo foi

de 5 dias

publicado no passado dia 15 de Maio na prestigiada revista
“Science  ”.

N o dia 12 de Junho o Aeródromo
Municipal de Mirandela irá

AUTORES TRANSMONTANOS

Os resultados da pesquisa «mostram que as CEN não
A Navalha
de
Palaçoulo

geram continuamente neurónios ao longo do tempo, como
se assume, mas apenas um número limitado. A população
de CEN é consumida aos poucos porque as células são

«Ped i u ma
b ica e
d isp u s-me
a
o b servar

convertidas diretamente em neurónios sem qualquer
divisão.
Esta descoberta contradiz a visão atual de que as CEN
geram neurónios novos ao mesmo tempo que mantêm a
sua própria população», explica a recém-doutorada do
Programa Doutoral em Biologia Experimental e

d iscretamen te o Po eta.O
Po eta, d e q u an d o em
q u an d o , p arava d e
escrever...
Mais livros
» LI VR O DA S EMANA

Biomedicina do Centro de Neurociências e Biologia Celular
(CNC) e aluna da Faculdade de Medicina da UC.
Ao longo de cinco anos, a investigadora desenvolveu uma
técnica de imagiologia in vivo para estudar as CEN
http://www.noticiasdonordeste.pt/2015/05/cientista-portuguesa-publica-na.html
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individuais no cérebro de peixe-zebra adulto, aplicada pela
primeira vez num organismo vertebrado adulto.
Observou-se que «no

PUB
A nuncie no Notícias do Nordeste! Contacte-nos!

cérebro intacto do peixezebra as CEN raramente se

dividem e, quando o fazem, a divisão realiza-se
assimetricamente, dando origem a uma célula que produz

Outros eventos

neurónios (chamada progenitora neuronal) e a uma CEN.
No entanto, após uma lesão cerebral, as progenitoras

AGENDA CULTURAL

migram para o local danificado e as CENs alteram o modo
de divisão, repartindo-se simetricamente, originando duas

AGENDA

progenitoras que aumentam, dessa forma, a produção de

DISTRITO DE BRAGANÇA

neurónios.»
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20:00

Escutas à Noite

«A produção de neurónios após lesão resulta num
decréscimo de CEN, sendo que a manutenção destas

BUNKER BAR 06 JUN
BALADA LOUCA - SUNSET A

células poderá ser a chave para uma regeneração neuronal
no longo termo», conclui a investigadora da UC.
A tecnologia desenvolvida no âmbito do estudo, durante a
estadia da investigadora no centro de investigação alemão
Helmholtz Zentrum München (HMGU), poderá auxiliar as
tentativas de melhoria da regeneração neuronal em

 Agenda Viral. Informe-se aqui
sobre algumas iniciativas culturais
e de lazer que acontecem nos
distritos de Bragança e Vila Real.
Ver mais 
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regional de suporte exclusivamente
digital. Possui a sua redacção em Macedo

METEOROLOGIA
FARMÁCIAS CATEGORIAS

de Cavaleiros distribui notícias sobre
todo o território do Nordeste
Transmontano. O NN não tem quaisquer
fins lucrativos e todos os conteúdos aqui
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publicados têm como objetivo manter atualizado um espaço de
informação sobre o Nordeste Transmontano.
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