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Pesquisadora da Universidade de Coimbra distinguida internacionalmente por estudo sobre osteoporose pós-menopausa
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Pesquisadora da Universidade de Coimbra distinguida
internacionalmente por estudo sobre osteoporose pós-menopausa
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A pesquisadora Ana Maria Silva, do Centro de Neurociências e Biologia Celular
(CNC) da Universidade de Coimbra (UC), foi galardoada com o "Prémio de Jovem
Investigadora" pelo trabalho que avaliou, pela primeira vez, o contributo do
metabolismo das células ósseas na osteoporose após menopausa.
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Coimbra - A pesquisadora Ana Maria Silv a, do Centro de Neurociências
e Biologia Celular (CNC) da Univ ersidade de Coim bra (UC), foi
galardoada com o "Prém io de Jov em Inv estigadora" pelo trabalho que
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av aliou, pela prim eira v ez, o contributo do m etabolism o das células
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ósseas na osteoporose após m enopausa.
A im portância de inv estigar a relação entre a m enopausa e a osteoporose

Caso Petrobras: Justiça nega
pedido de liberdade para o
presidente da Odebrecht

espelha-se nas prev alências desta condição óssea que afeta 1 7 % das
m ulheres portuguesas, em com paração com 2 ,6 % dos hom ens, segundo
dados da Sociedade Portuguesa de Reum atologia de 2 01 3 . A diferença
pode ser explicada pela m enopausa, caraterizada por um a desregulação da rem odelação dos ossos, com consequente
dim inuição da m assa óssea, inform a a univ ersidade portuguesa em com unicado div ulgado nesta segunda-feira (2 9 ).
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O estudo, realizado num m odelo anim al, ev idenciou que o decréscim o dos nív eis da horm ona estradiol altera o
m etabolism o das células ósseas, estando associado ao desenv olv im ento de osteoporose, e que a reintrodução daquela
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horm ona perm ite a recuperação do m etabolism o norm al das células.
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A inv estigadora explica que «durante a m enopausa o aparecim ento da osteoporose pode estar associado a um declínio
m etabólico generalizado das células ósseas. Neste estudo a hipótese centra-se na alteração do m etabolism o dos osteócitos
(células ósseas) em dois cenários: na presença e ausência de estradiol em ratos. A condição de m enopausa dos ratos foi
m im etizada atrav és da retirada dos seus ov ários. O trabalho rev elou, atrav és dos dois cenários, que o estradiol tem um
im pacto m arcante no m etabolism o dos osteócitos.»
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O trabalho tem v indo a ser realizado no CNC, no grupo de inv estigação "Mitocôndria, Metabolism o e Doença - Área de
Menopausa, Env elhecim ento e Metabolism o", sob a orientação da inv estigadora Vilm a Sardão.
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O projeto de inv estigação env olv e um a equipa interdisciplinar, incluindo inv estigadores do Centro para o
Desenv olv im ento Rápido e Sustentado do Produto do Instituto Politécnico de Leiria e da Univ ersidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro.
A distinção tev e lugar no Quarto Encontro Conjunto da European Calcified Tissue Society (ECTS) e da International Bone
and Mineral Society (IBMS), que decorreu em Roterdão, na Holanda. Agência Brasil
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