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A1 Proteínas descobertas por investigadores de Coimbra convertem células da pele em
sentinelas do sistema imunitário
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/12/2018

Meio: Visão Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3ba1bad9

 
07.12.2018 às 19h02
 
Coimbra, 07 dez (Lusa) - Investigadores da Universidade de Coimbra descobriram três proteínas que
convertem células da pele em células que funcionam como sentinelas do sistema imunitário, uma
investigação que pode abrir novas perspetivas na imunoterapia contra o cancro, foi hoje anunciado.
 
O estudo, liderado por um grupo de investigação do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC)
da Universidade de Coimbra (UC), é o tema de capa da edição deste mês da revista Science
Immunology, que foi hoje para as bancas.
 
Este trabalho de investigação, com a duração de três anos, apostou no potencial da reprogramação
celular para, pela primeira vez, controlar as respostas do sistema imunitário.
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A2

Proteínas descobertas por investigadores de Coimbra convertem células da pele em
sentinelas do sistema imunitário
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/12/2018

Meio: TSF Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d45f04ff

 
2018-12-07T19:01:23Z
 
Investigadores da Universidade de Coimbra descobriram três proteínas que convertem células da pele
em células que funcionam como sentinelas do sistema imunitário, uma investigação que pode abrir
novas perspetivas na imunoterapia contra o cancro, foi hoje anunciado.
LusaPartilharTwitterImprimirPartilhar
 
O estudo, liderado por um grupo de investigação do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC)
da Universidade de Coimbra (UC), é o tema de capa da edição deste mês da revista Science
Immunology, que foi hoje para as bancas.
 
Este trabalho de investigação, com a duração de três anos, apostou no potencial da reprogramação
celular para, pela primeira vez, controlar as respostas do sistema imunitário.
 
Segundo informações da UC, foram descobertas três proteínas (PU.1, IRF8 e BATF3) capazes de
converter células da pele em células dendríticas (CDs), conhecidas como as sentinelas do sistema
imunitário, porque são capazes de procurar e capturar agentes patogénicos e células cancerígenas.
 
"A investigação demonstrou que as células dendríticas induzidas [com uso das proteínas] apresentam
uma notável semelhança com as CDs naturais do organismo", descreve Filipe Pereira, coordenador do
estudo.
 
O investigador do Centro de Neurociências e Biologia Celular acrescenta que as células obtidas
capturam os elementos estranhos, digerindo-os em pequenos pedaços, conhecidos como antigénios.
 
"Este processo de vigilância e captura permite ensinar as células T (os soldados do nosso sistema
imunitário) quais são os agentes perigosos e como podem ser atacados", descreve o coordenador do
estudo.
 
Esta investigação do CNC pode dar origem a novas estratégias de imunoterapia para o tratamento do
cancro, vaticinam os investigadores, lembrando a técnica galardoada este ano com o Prémio Nobel da
Medicina/Fisiologia, na qual os componentes do sistema imunitário do próprio doente são utilizados
para direcionar um ataque às células cancerígenas.
 
"Usando células reprogramadas, a probabilidade de rejeição do organismo será menor, por estas
serem geradas a partir das células da pele do próprio paciente", descrevem.
 
O coordenador do estudo avança que há mais caminhos a explorar.
 
"Numa perspetiva mais criativa, pretendemos também adaptar a famosa estratégia utilizada pelos
gregos para derrotar os troianos, na obra 'Ilíada' de Homero: queremos desenvolver um 'Cavalo de
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Tróia', baseado em reprogramação celular, para administração no interior de tumores sólidos", avisa
Filipe Pereira.
 
Deste modo, acrescenta, "ir-se-á introduzir as três proteínas identificadas neste estudo nas células do
tumor, convertendo-as em CDs, forçando o próprio cancro a apresentar as suas características
estranhas e perigosas às células do sistema imunitário, o que poderá contribuir para a sua
erradicação".
 
Na sequência destes resultados, a equipa pretende averiguar quais são os mecanismos genéticos
através dos quais as três proteínas identificadas impõem a identidade celular de uma célula dendrítica.
A investigação irá ainda utilizar este método de reprogramação celular para perceber como outros
tipos de CDs, com funções especializadas, são geradas.
 
Por fim, apresenta-se o desafio de validar a utilidade clínica das CDs geradas como uma nova
imunoterapia para o cancro.
 
"Tendo em conta o potencial desta tecnologia no mercado em crescimento da imunoterapia
oncológica", a equipa submeteu em abril de 2017 um pedido de patente internacional para proteger
esta propriedade intelectual de forma a assegurar o seu desenvolvimento comercial, o que no futuro
pode levar esta tecnologia aos doentes com cancro, conclui o investigador.
 
Lusa
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A4

Investigadores de Coimbra descobrem proteínas que podem ser úteis no combate ao
cancro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/12/2018

Meio: SIC Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2b6c87b0

 
07.12.2018 20h06
 
As proteínas descobertas convertem células da pele em células que funcionam como sentinelas do
sistema imunitário.
 
Investigadores da Universidade de Coimbra descobriram três proteínas que convertem células da pele
em células que funcionam como sentinelas do sistema imunitário, uma investigação que pode abrir
novas perspetivas na imunoterapia contra o cancro, foi esta sexta-feira anunciado.
 
O estudo, liderado por um grupo de investigação do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC)
da Universidade de Coimbra (UC), é o tema de capa da edição deste mês da revista Science
Immunology, que foi hoje para as bancas.
 
Este trabalho de investigação, com a duração de três anos, apostou no potencial da reprogramação
celular para, pela primeira vez, controlar as respostas do sistema imunitário.
 
Segundo informações da UC, foram descobertas três proteínas (PU.1, IRF8 e BATF3) capazes de
converter células da pele em células dendríticas (CDs), conhecidas como as sentinelas do sistema
imunitário, porque são capazes de procurar e capturar agentes patogénicos e células cancerígenas.
 
"A investigação demonstrou que as células dendríticas induzidas apresentam uma notável semelhança
com as CDs naturais do organismo", descreve Filipe Pereira, coordenador do estudo.
 
O investigador do Centro de Neurociências e Biologia Celular acrescenta que as células obtidas
capturam os elementos estranhos, digerindo-os em pequenos pedaços, conhecidos como antigénios.
 
"Este processo de vigilância e captura permite ensinar as células T (os soldados do nosso sistema
imunitário) quais são os agentes perigosos e como podem ser atacados", descreve o coordenador do
estudo.
 Investigação pode dar originar novas estratégias de imunoterapia para o tratamento do cancro
Esta investigação do CNC pode dar origem a novas estratégias de imunoterapia para o tratamento do
cancro, vaticinam os investigadores, lembrando a técnica galardoada este ano com o Prémio Nobel da
Medicina/Fisiologia, na qual os componentes do sistema imunitário do próprio doente são utilizados
para direcionar um ataque às células cancerígenas.
 
"Usando células reprogramadas, a probabilidade de rejeição do organismo será menor, por estas
serem geradas a partir das células da pele do próprio paciente", descrevem.O coordenador do estudo
avança que há mais caminhos a explorar.
 
"Numa perspetiva mais criativa, pretendemos também adaptar a famosa estratégia utilizada pelos
gregos para derrotar os troianos, na obra 'Ilíada' de Homero: queremos desenvolver um 'Cavalo de
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Tróia', baseado em reprogramação celular, para administração no interior de tumores sólidos", avisa
Filipe Pereira.
 
Deste modo, acrescenta, "ir-se-á introduzir as três proteínas identificadas neste estudo nas células do
tumor, convertendo-as em CDs, forçando o próprio cancro a apresentar as suas características
estranhas e perigosas às células do sistema imunitário, o que poderá contribuir para a sua
erradicação".
 
Na sequência destes resultados, a equipa pretende averiguar quais são os mecanismos genéticos
através dos quais as três proteínas identificadas impõem a identidade celular de uma célula dendrítica.
 Reprogramar as células 
A investigação irá ainda utilizar este método de reprogramação celular para perceber como outros
tipos de CDs, com funções especializadas, são geradas.
 
Por fim, apresenta-se o desafio de validar a utilidade clínica das CDs geradas como uma nova
imunoterapia para o cancro.
 
"Tendo em conta o potencial desta tecnologia no mercado em crescimento da imunoterapia
oncológica", a equipa submeteu em abril de 2017 um pedido de patente internacional para proteger
esta propriedade intelectual de forma a assegurar o seu desenvolvimento comercial, o que no futuro
pode levar esta tecnologia aos doentes com cancro, conclui o investigador.
 
 
 
Lusa
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A6

Proteínas descobertas por investigadores de Coimbra convertem células da pele em
sentinelas do sistema imunitário
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/12/2018

Meio: RTP Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c2c20321

 
Lusa07 Dez, 2018, 19:50 | País
 
Investigadores da Universidade de Coimbra descobriram três proteínas que convertem células da pele
em células que funcionam como sentinelas do sistema imunitário, uma investigação que pode abrir
novas perspetivas na imunoterapia contra o cancro, foi hoje anunciado.
 
O estudo, liderado por um grupo de investigação do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC)
da Universidade de Coimbra (UC), é o tema de capa da edição deste mês da revista Science
Immunology, que foi hoje para as bancas.
 
Este trabalho de investigação, com a duração de três anos, apostou no potencial da reprogramação
celular para, pela primeira vez, controlar as respostas do sistema imunitário.
 
Segundo informações da UC, foram descobertas três proteínas (PU.1, IRF8 e BATF3) capazes de
converter células da pele em células dendríticas (CDs), conhecidas como as sentinelas do sistema
imunitário, porque são capazes de procurar e capturar agentes patogénicos e células cancerígenas.
 
"A investigação demonstrou que as células dendríticas induzidas [com uso das proteínas] apresentam
uma notável semelhança com as CDs naturais do organismo", descreve Filipe Pereira, coordenador do
estudo.
 
O investigador do Centro de Neurociências e Biologia Celular acrescenta que as células obtidas
capturam os elementos estranhos, digerindo-os em pequenos pedaços, conhecidos como antigénios.
 
"Este processo de vigilância e captura permite ensinar as células T (os soldados do nosso sistema
imunitário) quais são os agentes perigosos e como podem ser atacados", descreve o coordenador do
estudo.
 
Esta investigação do CNC pode dar origem a novas estratégias de imunoterapia para o tratamento do
cancro, vaticinam os investigadores, lembrando a técnica galardoada este ano com o Prémio Nobel da
Medicina/Fisiologia, na qual os componentes do sistema imunitário do próprio doente são utilizados
para direcionar um ataque às células cancerígenas.
 
"Usando células reprogramadas, a probabilidade de rejeição do organismo será menor, por estas
serem geradas a partir das células da pele do próprio paciente", descrevem.
 
O coordenador do estudo avança que há mais caminhos a explorar.
 
"Numa perspetiva mais criativa, pretendemos também adaptar a famosa estratégia utilizada pelos
gregos para derrotar os troianos, na obra `Ilíada` de Homero: queremos desenvolver um `Cavalo de
Tróia`, baseado em reprogramação celular, para administração no interior de tumores sólidos", avisa
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Filipe Pereira.
 
Deste modo, acrescenta, "ir-se-á introduzir as três proteínas identificadas neste estudo nas células do
tumor, convertendo-as em CDs, forçando o próprio cancro a apresentar as suas características
estranhas e perigosas às células do sistema imunitário, o que poderá contribuir para a sua
erradicação".
 
Na sequência destes resultados, a equipa pretende averiguar quais são os mecanismos genéticos
através dos quais as três proteínas identificadas impõem a identidade celular de uma célula dendrítica.
A investigação irá ainda utilizar este método de reprogramação celular para perceber como outros
tipos de CDs, com funções especializadas, são geradas.
 
Por fim, apresenta-se o desafio de validar a utilidade clínica das CDs geradas como uma nova
imunoterapia para o cancro.
 
"Tendo em conta o potencial desta tecnologia no mercado em crescimento da imunoterapia
oncológica", a equipa submeteu em abril de 2017 um pedido de patente internacional para proteger
esta propriedade intelectual de forma a assegurar o seu desenvolvimento comercial, o que no futuro
pode levar esta tecnologia aos doentes com cancro, conclui o investigador.
 
2018-12-07T19:50:40+00:00
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Proteínas descobertas por investigadores de Coimbra convertem células da pele em
sentinelas do sistema imunitário
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/12/2018

Meio: Porto Canal Online

URL: http://portocanal.sapo.pt/noticia/172716

 
07-12-2018 19:01
 
Coimbra, 07 dez (Lusa) - Investigadores da Universidade de Coimbra descobriram três proteínas que
convertem células da pele em células que funcionam como sentinelas do sistema imunitário, uma
investigação que pode abrir novas perspetivas na imunoterapia contra o cancro, foi hoje anunciado.
 
O estudo, liderado por um grupo de investigação do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC)
da Universidade de Coimbra (UC), é o tema de capa da edição deste mês da revista Science
Immunology, que foi hoje para as bancas.
 
Este trabalho de investigação, com a duração de três anos, apostou no potencial da reprogramação
celular para, pela primeira vez, controlar as respostas do sistema imunitário.
 
Segundo informações da UC, foram descobertas três proteínas (PU.1, IRF8 e BATF3) capazes de
converter células da pele em células dendríticas (CDs), conhecidas como as sentinelas do sistema
imunitário, porque são capazes de procurar e capturar agentes patogénicos e células cancerígenas.
 
"A investigação demonstrou que as células dendríticas induzidas [com uso das proteínas] apresentam
uma notável semelhança com as CDs naturais do organismo", descreve Filipe Pereira, coordenador do
estudo.
 
O investigador do Centro de Neurociências e Biologia Celular acrescenta que as células obtidas
capturam os elementos estranhos, digerindo-os em pequenos pedaços, conhecidos como antigénios.
 
"Este processo de vigilância e captura permite ensinar as células T (os soldados do nosso sistema
imunitário) quais são os agentes perigosos e como podem ser atacados", descreve o coordenador do
estudo.
 
Esta investigação do CNC pode dar origem a novas estratégias de imunoterapia para o tratamento do
cancro, vaticinam os investigadores, lembrando a técnica galardoada este ano com o Prémio Nobel da
Medicina/Fisiologia, na qual os componentes do sistema imunitário do próprio doente são utilizados
para direcionar um ataque às células cancerígenas.
 
"Usando células reprogramadas, a probabilidade de rejeição do organismo será menor, por estas
serem geradas a partir das células da pele do próprio paciente", descrevem.
 
O coordenador do estudo avança que há mais caminhos a explorar.
 
"Numa perspetiva mais criativa, pretendemos também adaptar a famosa estratégia utilizada pelos
gregos para derrotar os troianos, na obra 'Ilíada' de Homero: queremos desenvolver um 'Cavalo de
Tróia', baseado em reprogramação celular, para administração no interior de tumores sólidos", avisa
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Filipe Pereira.
 
Deste modo, acrescenta, "ir-se-á introduzir as três proteínas identificadas neste estudo nas células do
tumor, convertendo-as em CDs, forçando o próprio cancro a apresentar as suas características
estranhas e perigosas às células do sistema imunitário, o que poderá contribuir para a sua
erradicação".
 
Na sequência destes resultados, a equipa pretende averiguar quais são os mecanismos genéticos
através dos quais as três proteínas identificadas impõem a identidade celular de uma célula dendrítica.
A investigação irá ainda utilizar este método de reprogramação celular para perceber como outros
tipos de CDs, com funções especializadas, são geradas.
 
Por fim, apresenta-se o desafio de validar a utilidade clínica das CDs geradas como uma nova
imunoterapia para o cancro.
 
"Tendo em conta o potencial desta tecnologia no mercado em crescimento da imunoterapia
oncológica", a equipa submeteu em abril de 2017 um pedido de patente internacional para proteger
esta propriedade intelectual de forma a assegurar o seu desenvolvimento comercial, o que no futuro
pode levar esta tecnologia aos doentes com cancro, conclui o investigador.
 
RBF // SSS
 
Lusa/Fim
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Meio: Notícias de Coimbra Online
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Coimbra · Região
 
Proteínas descobertas por investigadores de Coimbra convertem células da pele em sentinelas do
sistema imunitário
 
por Notícias de Coimbra
 
Dezembro 7, 2018
 
Investigadores da Universidade de Coimbra descobriram três proteínas que convertem células da pele
em células que funcionam como sentinelas do sistema imunitário, uma investigação que pode abrir
novas perspetivas na imunoterapia contra o cancro, foi hoje anunciado.
 
O estudo, liderado por um grupo de investigação do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC)
da Universidade de Coimbra (UC), é o tema de capa da edição deste mês da revista Science
Immunology, que foi hoje para as bancas.
 
Este trabalho de investigação, com a duração de três anos, apostou no potencial da reprogramação
celular para, pela primeira vez, controlar as respostas do sistema imunitário.
 
Segundo informações da UC, foram descobertas três proteínas (PU.1, IRF8 e BATF3) capazes de
converter células da pele em células dendríticas (CDs), conhecidas como as sentinelas do sistema
imunitário, porque são capazes de procurar e capturar agentes patogénicos e células cancerígenas.
 
"A investigação demonstrou que as células dendríticas induzidas [com uso das proteínas] apresentam
uma notável semelhança com as CDs naturais do organismo", descreve Filipe Pereira, coordenador do
estudo.
 
O investigador do Centro de Neurociências e Biologia Celular acrescenta que as células obtidas
capturam os elementos estranhos, digerindo-os em pequenos pedaços, conhecidos como antigénios.
 
"Este processo de vigilância e captura permite ensinar as células T (os soldados do nosso sistema
imunitário) quais são os agentes perigosos e como podem ser atacados", descreve o coordenador do
estudo.
 
Esta investigação do CNC pode dar origem a novas estratégias de imunoterapia para o tratamento do
cancro, vaticinam os investigadores, lembrando a técnica galardoada este ano com o Prémio Nobel da
Medicina/Fisiologia, na qual os componentes do sistema imunitário do próprio doente são utilizados
para direcionar um ataque às células cancerígenas.
 
"Usando células reprogramadas, a probabilidade de rejeição do organismo será menor, por estas
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serem geradas a partir das células da pele do próprio paciente", descrevem.
 
O coordenador do estudo avança que há mais caminhos a explorar.
 
"Numa perspetiva mais criativa, pretendemos também adaptar a famosa estratégia utilizada pelos
gregos para derrotar os troianos, na obra 'Ilíada' de Homero: queremos desenvolver um 'Cavalo de
Tróia', baseado em reprogramação celular, para administração no interior de tumores sólidos", avisa
Filipe Pereira.
 
Deste modo, acrescenta, "ir-se-á introduzir as três proteínas identificadas neste estudo nas células do
tumor, convertendo-as em CDs, forçando o próprio cancro a apresentar as suas características
estranhas e perigosas às células do sistema imunitário, o que poderá contribuir para a sua
erradicação".
 
Na sequência destes resultados, a equipa pretende averiguar quais são os mecanismos genéticos
através dos quais as três proteínas identificadas impõem a identidade celular de uma célula dendrítica.
A investigação irá ainda utilizar este método de reprogramação celular para perceber como outros
tipos de CDs, com funções especializadas, são geradas.
 
Por fim, apresenta-se o desafio de validar a utilidade clínica das CDs geradas como uma nova
imunoterapia para o cancro.
 
"Tendo em conta o potencial desta tecnologia no mercado em crescimento da imunoterapia
oncológica", a equipa submeteu em abril de 2017 um pedido de patente internacional para proteger
esta propriedade intelectual de forma a assegurar o seu desenvolvimento comercial, o que no futuro
pode levar esta tecnologia aos doentes com cancro, conclui o investigador.
 
email
 
PARTILHE ESTA NOTÍCIA COM OS SEUS AMIGOS
 
Dezembro 7, 2018
 
Notícias de Coimbra
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Proteínas descobertas por investigadores de Coimbra convertem células da pele em
sentinelas do sistema imunitário
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/12/2018

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=28d142e6

 
2018-12-07T19:01:23Z
 
Investigadores da Universidade de Coimbra descobriram três proteínas que convertem células da pele
em células que funcionam como sentinelas do sistema imunitário, uma investigação que pode abrir
novas perspetivas na imunoterapia contra o cancro, foi hoje anunciado.
 
O estudo, liderado por um grupo de investigação do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC)
da Universidade de Coimbra (UC), é o tema de capa da edição deste mês da revista Science
Immunology, que foi hoje para as bancas. Este trabalho de investigação, com a duração de três anos,
apostou no potencial da reprogramação celular para, pela primeira vez, controlar as respostas do
sistema imunitário. Segundo informações da UC, foram descobertas três proteínas (PU.1, IRF8 e
BATF3) capazes de converter células da pele em células dendríticas (CDs), conhecidas como as
sentinelas do sistema imunitário, porque são capazes de procurar e capturar agentes patogénicos e
células cancerígenas.
  Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.
      "A investigação demonstrou que as células dendríticas induzidas [com uso das proteínas]
apresentam uma notável semelhança com as CDs naturais do organismo", descreve Filipe Pereira,
coordenador do estudo. O investigador do Centro de Neurociências e Biologia Celular acrescenta que
as células obtidas capturam os elementos estranhos, digerindo-os em pequenos pedaços, conhecidos
como antigénios. "Este processo de vigilância e captura permite ensinar as células T (os soldados do
nosso sistema imunitário) quais são os agentes perigosos e como podem ser atacados", descreve o
coordenador do estudo. Esta investigação do CNC pode dar origem a novas estratégias de
imunoterapia para o tratamento do cancro, vaticinam os investigadores, lembrando a técnica
galardoada este ano com o Prémio Nobel da Medicina/Fisiologia, na qual os componentes do sistema
imunitário do próprio doente são utilizados para direcionar um ataque às células cancerígenas.
"Usando células reprogramadas, a probabilidade de rejeição do organismo será menor, por estas
serem geradas a partir das células da pele do próprio paciente", descrevem. O coordenador do estudo
avança que há mais caminhos a explorar. "Numa perspetiva mais criativa, pretendemos também
adaptar a famosa estratégia utilizada pelos gregos para derrotar os troianos, na obra 'Ilíada' de
Homero: queremos desenvolver um 'Cavalo de Tróia', baseado em reprogramação celular, para
administração no interior de tumores sólidos", avisa Filipe Pereira. Deste modo, acrescenta, "ir-se-á
introduzir as três proteínas identificadas neste estudo nas células do tumor, convertendo-as em CDs,
forçando o próprio cancro a apresentar as suas características estranhas e perigosas às células do
sistema imunitário, o que poderá contribuir para a sua erradicação". Na sequência destes resultados, a
equipa pretende averiguar quais são os mecanismos genéticos através dos quais as três proteínas
identificadas impõem a identidade celular de uma célula dendrítica. A investigação irá ainda utilizar
este método de reprogramação celular para perceber como outros tipos de CDs, com funções
especializadas, são geradas. Por fim, apresenta-se o desafio de validar a utilidade clínica das CDs
geradas como uma nova imunoterapia para o cancro. "Tendo em conta o potencial desta tecnologia no
mercado em crescimento da imunoterapia oncológica", a equipa submeteu em abril de 2017 um
pedido de patente internacional para proteger esta propriedade intelectual de forma a assegurar o seu
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desenvolvimento comercial, o que no futuro pode levar esta tecnologia aos doentes com cancro,
conclui o investigador.
 
Lusa
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Proteínas descobertas por investigadores de Coimbra convertem células da pele em
sentinelas do sistema imunitário
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/12/2018

Meio: Destak Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9f2f45d6

 
Investigadores da Universidade de Coimbra descobriram três proteínas que convertem células da pele
em células que funcionam como sentinelas do sistema imunitário, uma investigação que pode abrir
novas perspetivas na imunoterapia contra o cancro, foi hoje anunciado.
 
O estudo, liderado por um grupo de investigação do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC)
da Universidade de Coimbra (UC), é o tema de capa da edição deste mês da revista Science
Immunology, que foi hoje para as bancas.
 
Este trabalho de investigação, com a duração de três anos, apostou no potencial da reprogramação
celular para, pela primeira vez, controlar as respostas do sistema imunitário.
 
07 / 12 / 2018   19.02H
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Proteínas produzem "sentinelas" imunitárias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/12/2018

Meio: Diário de Viseu Online

URL: http://www.diarioviseu.pt/noticia/39236

 
Um grupo de investigadores do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC) da Universidade de
Coimbra (UC) descobriu três proteínas que convertem células da pele em "sentinelas" do sistema
imunitário, abrindo novas possibilidades de luta contra o cancro.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
 
08 dezembro 2018
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Proteínas produzem "sentinelas" imunitárias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/12/2018

Meio: Diário de Leiria Online

URL: http://www.diarioleiria.pt/noticia/39236

 
Um grupo de investigadores do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC) da Universidade de
Coimbra (UC) descobriu três proteínas que convertem células da pele em "sentinelas" do sistema
imunitário, abrindo novas possibilidades de luta contra o cancro.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
 
08 dezembro 2018
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Proteínas produzem "sentinelas" imunitárias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/12/2018

Meio: Diário de Coimbra Online

URL: http://www.diariocoimbra.pt/noticia/39236

 
Um grupo de investigadores do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC) da Universidade de
Coimbra (UC) descobriu três proteínas que convertem células da pele em "sentinelas" do sistema
imunitário, abrindo novas possibilidades de luta contra o cancro.
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ESTUDO Um grupo de inves-
tigadores do Centro de Neuro-
ciências e Biologia Celular (CNC)
da Universidade de Coimbra
(UC) descobriu três proteínas
que convertem células da pele
em “sentinelas” do sistema imu-
nitário, abrindo novas possibi-
lidades de luta contra o cancro.

O estudo, tema principal da
edição deste mês da revista
Science Immunology, ontem
publicada, foi desenvolvido du-
rante três anos, incidindo no
«potencial da reprogramação
celular para, pela primeira vez,
controlar as respostas do sis-
tema imunitário», adianta uma
nota de imprensa da UC, ao re-
velar que «foram descobertas
três proteínas (PU.1, IRF8 e
BATF3) capazes de converter
células da pele em células den-
dríticas (CDs), conhecidas
como as sentinelas do sistema
imunitário porque são capazes
de procurar e capturar agentes
patogénicos e células cancerí-
genas». 

Estas células, com «notável
semelhança com as CDs natu-
rais do organismo», «capturam
elementos estranhos, dige-
rindo-os em pequenos peda-
ços, conhecidos como antigé-
nios». Este processo de vigilân-

cia e captura «permite ensinar
às células T (os soldados do
nosso sistema imunitário)
quais são os agentes perigosos
e como podem ser atacados»,
descreve o coordenador do es-
tudo, Filipe Pereira.

Numa perspectiva clínica, as-
sinala a UC, «esta investigação
do CNC pode dar origem a no-
vas estratégias de imunoterapia
para o tratamento do cancro,
porque com células reprogra-
madas a probabilidade de re-
jeição do organismo será me-
nor, «por serem geradas a partir
das células da pele do próprio
paciente». 

Os investigadores querem
explorar também outras pos-
sibilidades e vão tentar «desen-
volver um “Cavalo de Tróia” ba-
seado em reprogramação ce-
lular, para administração no in-
terior de tumores sólidos». Ou
seja, as três proteínas identifi-
cadas no estudo serão introdu-
zidas nas células do tumor, con-
vertendo-as em CDs, «forçando
o próprio cancro a apresentar
as suas características estra-
nhas e perigosas às células do
sistema imunitário, o que po-
derá contribuir para a sua er-
radicação», perspectiva Filipe
Pereira. |

Proteínas produzem
“sentinelas” imunitárias

Estudo desenvolvido na UC por Fábio Rosa, Cristiana Pires, 
Filipe Pereira e Alexandra Ferreira
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CHUC ADIOU MIL CIRURGIAS
E RECUSOU DOENTES DE FORA 

Natal na Solum
com mercado inédito

Greve dos enfermeiros adiou um milhar de cirurgias no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Administração
avisou hospitais da região para não enviarem doentes não urgentes que necessitem de ser operados Página 8

Praça Heróis do Ultramar acolhe, desde ontem, mais de 60 expositores  Página 5

Tráfico
de seres
humanos
aumentou
na região 

Alerta foi deixado
ontem, na Figueira da
Foz, por Vera
Carnapete, num
encontro que reuniu
mais de uma centena
de técnicos
Página 15

Carina Soares 
é feliz no
Luxemburgo
há seis anos
Página 2

Académica tenta
esta tarde manter
série vitoriosa
Com o FC Porto B | P18

Alunos agradecem
a ex-agente da PSP
da Escola Segura
Tovim | P4

Ex-vereador da
Câmara Manuel
Claro faleceu
Necrologia | P7

Investigadores dão
mais um passo na 
luta contra o cancro
Coimbra | P8

FERREIRA SANTOS
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Proteínas produzem "sentinelas" imunitárias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/12/2018

Meio: Diário de Aveiro Online

URL: http://www.diarioaveiro.pt/noticia/39236

 
Um grupo de investigadores do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC) da Universidade de
Coimbra (UC) descobriu três proteínas que convertem células da pele em "sentinelas" do sistema
imunitário, abrindo novas possibilidades de luta contra o cancro.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
 
08 dezembro 2018
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Proteínas descobertas por investigadores de Coimbra convertem células da pele em
sentinelas do sistema imunitário
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/12/2018

Meio: Diário da Saúde Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=13060da0

 
Investigadores da Universidade de Coimbra descobriram três proteínas que convertem células da pele
em células que funcionam como sentinelas do sistema imunitário, uma investigação que pode abrir
novas perspetivas na imunoterapia contra o cancro, foi hoje anunciado. O estudo, liderado por um
grupo de investigação do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC) da [...]
 
Investigadores da Universidade de Coimbra descobriram três proteínas que convertem células da pele
em células que funcionam como sentinelas do sistema imunitário, uma investigação que pode abrir
novas perspetivas na imunoterapia contra o cancro, foi hoje anunciado.
 
O estudo, liderado por um grupo de investigação do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC)
da Universidade de Coimbra (UC), é o tema de capa da edição deste mês da revista Science
Immunology, que foi hoje para as bancas.
 
Este trabalho de investigação, com a duração de três anos, apostou no potencial da reprogramação
celular para, pela primeira vez, controlar as respostas do sistema imunitário.
 
Segundo informações da UC, foram descobertas três proteínas (PU.1, IRF8 e BATF3) capazes de
converter células da pele em células dendríticas (CDs), conhecidas como as sentinelas do sistema
imunitário, porque são capazes de procurar e capturar agentes patogénicos e células cancerígenas.
 
"A investigação demonstrou que as células dendríticas induzidas [com uso das proteínas] apresentam
uma notável semelhança com as CDs naturais do organismo", descreve Filipe Pereira, coordenador do
estudo.
 
O investigador do Centro de Neurociências e Biologia Celular acrescenta que as células obtidas
capturam os elementos estranhos, digerindo-os em pequenos pedaços, conhecidos como antigénios.
 
"Este processo de vigilância e captura permite ensinar as células T (os soldados do nosso sistema
imunitário) quais são os agentes perigosos e como podem ser atacados", descreve o coordenador do
estudo.
 
Esta investigação do CNC pode dar origem a novas estratégias de imunoterapia para o tratamento do
cancro, vaticinam os investigadores, lembrando a técnica galardoada este ano com o Prémio Nobel da
Medicina/Fisiologia, na qual os componentes do sistema imunitário do próprio doente são utilizados
para direcionar um ataque às células cancerígenas.
 
"Usando células reprogramadas, a probabilidade de rejeição do organismo será menor, por estas
serem geradas a partir das células da pele do próprio paciente", descrevem.
 
O coordenador do estudo avança que há mais caminhos a explorar.
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"Numa perspetiva mais criativa, pretendemos também adaptar a famosa estratégia utilizada pelos
gregos para derrotar os troianos, na obra 'Ilíada' de Homero: queremos desenvolver um 'Cavalo de
Tróia', baseado em reprogramação celular, para administração no interior de tumores sólidos", avisa
Filipe Pereira.
 
Deste modo, acrescenta, "ir-se-á introduzir as três proteínas identificadas neste estudo nas células do
tumor, convertendo-as em CDs, forçando o próprio cancro a apresentar as suas características
estranhas e perigosas às células do sistema imunitário, o que poderá contribuir para a sua
erradicação".
 
Na sequência destes resultados, a equipa pretende averiguar quais são os mecanismos genéticos
através dos quais as três proteínas identificadas impõem a identidade celular de uma célula dendrítica.
A investigação irá ainda utilizar este método de reprogramação celular para perceber como outros
tipos de CDs, com funções especializadas, são geradas.
 
Por fim, apresenta-se o desafio de validar a utilidade clínica das CDs geradas como uma nova
imunoterapia para o cancro.
 
"Tendo em conta o potencial desta tecnologia no mercado em crescimento da imunoterapia
oncológica", a equipa submeteu em abril de 2017 um pedido de patente internacional para proteger
esta propriedade intelectual de forma a assegurar o seu desenvolvimento comercial, o que no futuro
pode levar esta tecnologia aos doentes com cancro, conclui o investigador.
 
8 Dez , 2018  0
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111 Um grupo de in-
vestigação do Centro de 
Neurociências e Biologia 
Celular (CNC) da Univer-
sidade de Coimbra des-
cobriu três proteínas que 
convertem células da pele 
em células que funcionam 
como sentinelas do siste-
ma imunitário. O estudo, 
tema de capa da edição 
deste mês da revista Scien-
ce Immunology, ontem di-
vulgada, pode abrir novas 
perspetivas na imunizara-
as contra o cancro.

Este trabalho de in-
vestigação, de três anos, 
apostou no potencial da 
reprogramação celular 
para, pela primeira vez, 
controlar as respostas do 
sistema imunitário. Foram 
descobertas três proteínas 
(PU.1, IRF8 e BATF3) capa-
zes de converter células da 
pele em células dendríticas 
(CDs), conhecidas como 
as sentinelas do sistema 
imunitário porque são ca-
pazes de procurar e captu-
rar agentes patogénicos e 

células cancerígenas.
“A investigação demons-

trou que as células dendrí-
ticas induzidas [com uso 
das proteínas] apresentam 
uma notável semelhança 
com as CDs naturais do 
organismo. As células ob-
tidas capturam os elemen-
tos estranhos, digerindo-os 
em pequenos pedaços, co-
nhecidos como antigénios. 
Este processo de vigilância 
e captura permite ensinar 

as células T (os soldados 
do nosso sistema imuni-
tário) quais são os agentes 
perigosos e como podem 
ser atacados”, descreve o 
coordenador do estudo.

Nova imunoterapia
Numa perspetiva clínica, 

esta investigação do CNC 
pode dar origem a novas 
estratégias de imunotera-
pia para o tratamento do 
cancro (técnica galardoa-

da este ano com o Prémio 
Nobel da Medicina/Fisiolo-
gia, na qual o sistema imu-
nitário do próprio doente 
é utilizados para direcio-
nar um ataque às células 
cancerígenas): usando 
células reprogramadas, a 
probabilidade de rejeição 
do organismo será menor, 
por estas serem geradas a 
partir das células da pele 
do próprio paciente. 

“Numa perspetiva mais 

criativa, pretendemos 
também adaptar a famosa 
estratégia utilizada pelos 
gregos para derrotar os 
troianos, na obra “Ilíada” 
de Homero: queremos de-
senvolver um ‘Cavalo de 
Tróia’, baseado em repro-
gramação celular, para 
administração no interior 
de tumores sólidos. Deste 
modo, iremos introduzir as 
três proteínas identificadas 
neste estudo nas células do 
tumor convertendo-as em 
CDs, forçando o próprio 
cancro a apresentar as suas 
características estranhas 
e perigosas às células do 
sistema imunitário, o que 
poderá contribuir para a 
sua erradicação”, acrescen-
ta Filipe Pereira. 

O artigo Direct Repro-
gramming of Fibroblasts 
into Antigen-Presenting 
Dendritic Cells, tema de 
capa da Science Immuno-
logy (do grupo da revista 
Science), pode ser consul-
tado em http://immunology.
sciencemag.org/ .

Fábio F. Rosa, Cristiana F. Pires, Filipe Pereira e Alexandra G. Ferreira, os autores do estudo

Proteínas convertem células da pele 
em sentinelas do sistema imunitário

DR
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Greve dos 
enfermeiros 

adia mil 
cirurgias 
no CHUC

Número foi adiantado pela Secção Regional da Ordem dos Médicos. 
Carlos Cortes lamenta “apatia e irresponsabilidade” do Ministério 

da Saúde. CHUC admitiu, entretanto, que avisou hospitais da região 
para não enviarem doentes para cirurgia >Págs 26 e 32

MAIS CASOS DE TRÁFICO 
HUMANO NA REGIÃO CENTRO
Coimbra, Castelo Branco e Guarda são os distritos com mais situações sinalizadas pela 
Rede Regional do Centro de Apoio e Proteção a Vítimas  >Última

Académica 
João Alves quer 
comemorar 66 
anos com nova 
vitória >Pág 14

Coimbra Câmara 
avança com obra 
de revitalização da 
Praça do Comércio 
>Pág 9

Mercado 
de Natal 
de Coimbra 
chegou 
para fi car

Certame está instalado na 
Praça Heróis do Ultramar, 
com 60 expositores 
>Pág 5

Coimbra Estudo de 
investigadores da 
UC publicado em 
revista de referência 
>Pág 6

Coimbra Incêndio 
na rua António 
José de Almeida 
deixa casal 
ferido >Pág 4
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Um grupo de investigação do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC) da Universidade de
Coimbra descobriu três proteínas que convertem células da pele em células que funcionam como
sentinelas do sistema imunitário.
 
O estudo, tema de capa da edição deste mês da revista Science Immunology, hoje divulgada, pode
abrir novas perspetivas na imunoterapia contra o cancro.
 
Este trabalho de investigação, com a duração de três anos, apostou no potencial da reprogramação
celular para, pela primeira vez, controlar as respostas do sistema imunitário. Foram descobertas três
proteínas (PU.1, IRF8 e BATF3) capazes de converter células da pele em células dendríticas (CDs),
conhecidas como as sentinelas do sistema imunitário porque são capazes de procurar e capturar
agentes patogénicos e células cancerígenas. "A investigação demonstrou que as células dendríticas
induzidas [com uso das proteínas] apresentam uma notável semelhança com as CDs naturais do
organismo. As células obtidas capturam os elementos estranhos, digerindo-os em pequenos pedaços,
conhecidos como antigénios. Este processo de vigilância e captura permite ensinar as células T (os
soldados do nosso sistema imunitário) quais são os agentes perigosos e como podem ser atacados",
descreve o coordenador do estudo.
 
Equipa de investigadores© Universidade de Coimbra
 
Numa perspetiva clínica, esta investigação do CNC pode dar origem a novas estratégias de
imunoterapia para o tratamento do cancro (técnica galardoada este ano com o Prémio Nobel da
Medicina/Fisiologia, na qual os componentes do sistema imunitário do próprio doente são utilizados
para direcionar um ataque às células cancerígenas): usando células reprogramadas, a probabilidade
de rejeição do organismo será menor, por estas serem geradas a partir das células da pele do próprio
paciente.
 
No entanto, há mais caminhos a explorar. "Numa perspetiva mais criativa, pretendemos também
adaptar a famosa estratégia utilizada pelos gregos para derrotar os troianos, na obra 'Ilíada' de
Homero: queremos desenvolver um 'Cavalo de Tróia', baseado em reprogramação celular, para
administração no interior de tumores sólidos. Deste modo, iremos introduzir as três proteínas
identificadas neste estudo nas células do tumor convertendo-as em CDs, forçando o próprio cancro a
apresentar as suas características estranhas e perigosas às células do sistema imunitário, o que
poderá contribuir para a sua erradicação", acrescenta Filipe Pereira.
 
Na sequência destes resultados, a equipa pretende averiguar quais são os mecanismos genéticos
através dos quais as três proteínas identificadas impõem a identidade celular de uma célula dendrítica.
A investigação irá ainda utilizar este método de reprogramação celular para perceber como outros
tipos de CDs, com funções especializadas, são geradas. Por fim, apresenta-se o desafio de validar a
utilidade clínica das CDs geradas como uma nova imunoterapia para o cancro.
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Filipe Pereira esclarece que "tendo em conta o potencial desta tecnologia no mercado em crescimento
da imunoterapia oncológica", a equipa submeteu em abril de 2017 "um pedido de patente
internacional para proteger esta propriedade intelectual de forma a assegurar o seu desenvolvimento
comercial, o que no futuro pode levar esta tecnologia aos doentes com cancro".
 
Consulte aqui o artigo Direct Reprogramming of Fibroblasts into Antigen-Presenting Dendritic Cells,
tema de capa da Science Immunology (do grupo da conceituada revista Science).
 
[Additional Text]:
Luta contra o cancro: Células da pele defendem o sistema imunitário
 
Liliana Lopes Monteiro
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Investigadores da Universidade de Coimbra descobriram três proteínas que convertem células da pele
em sentinelas do sistema imunitário, podendo abrir "novas perspectivas na imunoterapia contra o
cancro"
 
Os investigadores Fábio F. Rosa, Cristiana F. Pires, Filipe Pereira e Alexandra G. Ferreira
 
Investigadores do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC) da Universidade de Coimbra (UC)
descobriram três proteínas que convertem células da pele em sentinelas do sistema imunitário,
podendo abrir "novas perspectivas na imunoterapia contra o cancro".
 
A investigação, desenvolvida ao longo de três anos, apostou "no potencial da reprogramação celular
para, pela primeira vez, controlar as respostas do sistema imunitário", revela a UC.
 
Foram descobertas três proteínas (PU.1, IRF8 e BATF3) "capazes de converter células da pele em
células dendríticas (CDs), conhecidas como as sentinelas do sistema imunitário porque são capazes de
procurar e capturar agentes patogénicos e células cancerígenas", adianta a instituição.
 
Esta investigação demonstrou que "as células dendríticas induzidas [com uso das proteínas]
apresentam uma notável semelhança com as CDs naturais do organismo. As células obtidas capturam
os elementos estranhos, digerindo-os em pequenos pedaços, conhecidos como antigénios. Este
processo de vigilância e captura permite ensinar as células T (os soldados do nosso sistema
imunitário) quais são os agentes perigosos e como podem ser atacados", descreve o coordenador do
estudo, Filipe Pereira.
 
Assim, numa perspectiva clínica, a investigação poderá "dar origem a novas estratégias de
imunoterapia para o tratamento do cancro (técnica galardoada este ano com o Prémio Nobel da
Medicina/Fisiologia, na qual os componentes do sistema imunitário do próprio doente são utilizados
para direcionar um ataque às células cancerígenas): usando células reprogramadas, a probabilidade
de rejeição do organismo será menor, por estas serem geradas a partir das células da pele do próprio
paciente", adianta.
 
Para os investigadores há, contudo, mais trabalho a fazer, já que uma das pretensões do grupo passa
por "desenvolver um 'Cavalo de Tróia', baseado em reprogramação celular, para administração no
interior de tumores sólidos", revela, acrescentando que a ideia é "introduzir as três proteínas
identificadas neste estudo nas células do tumor convertendo-as em CDs, forçando o próprio cancro a
apresentar as suas características estranhas e perigosas às células do sistema imunitário, o que
poderá contribuir para a sua erradicação".
 
Na sequência destes resultados, a equipa pretende averiguar quais são os mecanismos genéticos
através dos quais as três proteínas identificadas impõem a identidade celular de uma célula dendrítica,
podendo, ainda, a investigação "utilizar este método de reprogramação celular para perceber como
outros tipos de CDs, com funções especializadas, são geradas". Por fim, apresenta-se o desafio de
validar a utilidade clínica das CDs geradas como uma nova imunoterapia para o cancro.
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Filipe Pereira esclarece que "tendo em conta o potencial desta tecnologia no mercado em crescimento
da imunoterapia oncológica", a equipa submeteu, em Abril de 2017, "um pedido de patente
internacional para proteger esta propriedade intelectual de forma a assegurar o seu desenvolvimento
comercial, o que no futuro pode levar esta tecnologia aos doentes com cancro".
 
O artigo "Direct Reprogramming of Fibroblasts into Antigen-Presenting Dendritic Cells" foi tema de
capa deste mês da revista "Science Immunology" (do grupo da conceituada revista Science), pode ser
consultado em http://immunology.sciencemag.org/.
 
10 de Dezembro 2018
 
DigitalRM

Página 28



A29

Proteínas convertem células da pele em sentinelas do sistema imunitário
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/12/2018

Meio: Boas Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5d2596e6

 
Novas perspetivas na imunoterapia contra o cancro.
 
Versão para impressão
 
Um grupo de investigação do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC) da Universidade de
Coimbra descobriu três proteínas que convertem células da pele em células que funcionam como
sentinelas do sistema imunitário. O estudo, tema de capa da edição deste mês da revista Science
Immunology, hoje divulgada, pode abrir novas perspetivas na imunoterapia contra o cancro.
 
Este trabalho de investigação, com a duração de três anos, apostou no potencial da reprogramação
celular para, pela primeira vez, controlar as respostas do sistema imunitário. Foram descobertas três
proteínas (PU.1, IRF8 e BATF3) capazes de converter células da pele em células dendríticas (CDs),
conhecidas como as sentinelas do sistema imunitário porque são capazes de procurar e capturar
agentes patogénicos e células cancerígenas. "A investigação demonstrou que as células dendríticas
induzidas [com uso das proteínas] apresentam uma notável semelhança com as CDs naturais do
organismo. As células obtidas capturam os elementos estranhos, digerindo-os em pequenos pedaços,
conhecidos como antigénios. Este processo de vigilância e captura permite ensinar as células T (os
soldados do nosso sistema imunitário) quais são os agentes perigosos e como podem ser atacados",
descreve o coordenador do estudo.
 
Numa perspetiva clínica, esta investigação do CNC pode dar origem a novas estratégias de
imunoterapia para o tratamento do cancro (técnica galardoada este ano com o Prémio Nobel da
Medicina/Fisiologia, na qual os componentes do sistema imunitário do próprio doente são utilizados
para direcionar um ataque às células cancerígenas): usando células reprogramadas, a probabilidade
de rejeição do organismo será menor, por estas serem geradas a partir das células da pele do próprio
paciente.
 
No entanto, há mais caminhos a explorar. "Numa perspetiva mais criativa, pretendemos também
adaptar a famosa estratégia utilizada pelos gregos para derrotar os troianos, na obra "Ilíada" de
Homero: queremos desenvolver um 'Cavalo de Tróia', baseado em reprogramação celular, para
administração no interior de tumores sólidos. Deste modo, iremos introduzir as três proteínas
identificadas neste estudo nas células do tumor convertendo-as em CDs, forçando o próprio cancro a
apresentar as suas características estranhas e perigosas às células do sistema imunitário, o que
poderá contribuir para a sua erradicação", acrescenta Filipe Pereira.
 
Na sequência destes resultados, a equipa pretende averiguar quais são os mecanismos genéticos
através dos quais as três proteínas identificadas impõem a identidade celular de uma célula dendrítica.
A investigação irá ainda utilizar este método de reprogramação celular para perceber como outros
tipos de CDs, com funções especializadas, são geradas. Por fim, apresenta-se o desafio de validar a
utilidade clínica das CDs geradas como uma nova imunoterapia para o cancro.
 
Filipe Pereira esclarece que "tendo em conta o potencial desta tecnologia no mercado em crescimento
da imunoterapia oncológica", a equipa submeteu em abril de 2017 "um pedido de patente
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internacional para proteger esta propriedade intelectual de forma a assegurar o seu desenvolvimento
comercial, o que no futuro pode levar esta tecnologia aos doentes com cancro".
 
O artigo Direct Reprogramming of Fibroblasts into Antigen-Presenting Dendritic Cells, tema de capa da
Science Immunology (do grupo da conceituada revista Science), pode ser consultado em
http://immunology.sciencemag.org/ .
 
2018-12-10 12:32:07+00:00
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2018-12-10 09:36:14+00:00
 
Estudo
 
Proteínas descobertas por investigadores de Coimbra convertem células da pele em sentinelas do
sistema imunitário
 
Versão de impressão
 
Segunda, 10 Dezembro, 2018 - 09:36
 
O estudo, liderado por um grupo de investigação do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC)
da Universidade de Coimbra (UC), é o tema de capa da edição deste mês da revista Science
Immunology, que já se encontra nas bancas.
 
Este trabalho de investigação, com a duração de três anos, apostou no potencial da reprogramação
celular para, pela primeira vez, controlar as respostas do sistema imunitário.
 
Segundo informações da UC, foram descobertas três proteínas (PU.1, IRF8 e BATF3) capazes de
converter células da pele em células dendríticas (CDs), conhecidas como as sentinelas do sistema
imunitário, porque são capazes de procurar e capturar agentes patogénicos e células cancerígenas.
 
"A investigação demonstrou que as células dendríticas induzidas [com uso das proteínas] apresentam
uma notável semelhança com as CDs naturais do organismo", descreve Filipe Pereira, coordenador do
estudo.
 
O investigador do Centro de Neurociências e Biologia Celular acrescenta que as células obtidas
capturam os elementos estranhos, digerindo-os em pequenos pedaços, conhecidos como antigénios.
 
"Este processo de vigilância e captura permite ensinar as células T (os soldados do nosso sistema
imunitário) quais são os agentes perigosos e como podem ser atacados", descreve o coordenador do
estudo.
 
Esta investigação do CNC pode dar origem a novas estratégias de imunoterapia para o tratamento do
cancro, vaticinam os investigadores, lembrando a técnica galardoada este ano com o Prémio Nobel da
Medicina/Fisiologia, na qual os componentes do sistema imunitário do próprio doente são utilizados
para direcionar um ataque às células cancerígenas.
 
"Usando células reprogramadas, a probabilidade de rejeição do organismo será menor, por estas
serem geradas a partir das células da pele do próprio paciente", descrevem.
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O coordenador do estudo avança que há mais caminhos a explorar.
 
"Numa perspetiva mais criativa, pretendemos também adaptar a famosa estratégia utilizada pelos
gregos para derrotar os troianos, na obra 'Ilíada' de Homero: queremos desenvolver um 'Cavalo de
Tróia', baseado em reprogramação celular, para administração no interior de tumores sólidos", avisa
Filipe Pereira.
 
Deste modo, acrescenta, "ir-se-á introduzir as três proteínas identificadas neste estudo nas células do
tumor, convertendo-as em CDs, forçando o próprio cancro a apresentar as suas características
estranhas e perigosas às células do sistema imunitário, o que poderá contribuir para a sua
erradicação".
 
Na sequência destes resultados, a equipa pretende averiguar quais são os mecanismos genéticos
através dos quais as três proteínas identificadas impõem a identidade celular de uma célula dendrítica.
A investigação irá ainda utilizar este método de reprogramação celular para perceber como outros
tipos de CDs, com funções especializadas, são geradas.
 
Por fim, apresenta-se o desafio de validar a utilidade clínica das CDs geradas como uma nova
imunoterapia para o cancro.
 
"Tendo em conta o potencial desta tecnologia no mercado em crescimento da imunoterapia
oncológica", a equipa submeteu em abril de 2017 um pedido de patente internacional para proteger
esta propriedade intelectual de forma a assegurar o seu desenvolvimento comercial, o que no futuro
pode levar esta tecnologia aos doentes com cancro, conclui o investigador.
 
Notícias
 
Estudos
 
LUSA
 
As informações e conselhos disponibilizados no Atlas da Saúde não substituem o parecer/opinião do
seu Médico, Enfermeiro, Farmacêutico e/ou Nutricionista.
 
ShutterStock
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11 / dezembro / 2018
 
Investigadores da Universidade de Coimbra (UC) descobriram três proteínas que convertem células da
pele em células que funcionam como sentinelas do sistema imunitário, uma investigação que pode
abrir novas perspetivas na imunoterapia contra o cancro.
 
O estudo, liderado por um grupo de investigação do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC)
da UC, é o tema de capa da edição deste mês da revista Science Immunology, que já se encontra nas
bancas.
 
Este trabalho de investigação, com a duração de três anos, apostou no potencial da reprogramação
celular para, pela primeira vez, controlar as respostas do sistema imunitário.
 
Segundo informações da UC, foram descobertas três proteínas (PU.1, IRF8 e BATF3) capazes de
converter células da pele em células dendríticas (CD), conhecidas como as sentinelas do sistema
imunitário, porque são capazes de procurar e capturar agentes patogénicos e células cancerígenas.
 
"A investigação demonstrou que as células dendríticas induzidas [com uso das proteínas] apresentam
uma notável semelhança com as CD naturais do organismo", descreve Filipe Pereira, coordenador do
estudo.
 
O investigador do Centro de Neurociências e Biologia Celular acrescenta que as células obtidas
capturam os elementos estranhos, digerindo-os em pequenos pedaços, conhecidos como antigénios.
 
"Este processo de vigilância e captura permite ensinar as células T (os soldados do nosso sistema
imunitário) quais são os agentes perigosos e como podem ser atacados", descreve o coordenador do
estudo.
 
Esta investigação do CNC pode dar origem a novas estratégias de imunoterapia para o tratamento do
cancro, vaticinam os investigadores, lembrando a técnica galardoada este ano com o Prémio Nobel da
Medicina/Fisiologia, na qual os componentes do sistema imunitário do próprio doente são utilizados
para direcionar um ataque às células cancerígenas.
 
"Usando células reprogramadas, a probabilidade de rejeição do organismo será menor, por estas
serem geradas a partir das células da pele do próprio paciente", descrevem. O coordenador do estudo
avança que há mais caminhos a explorar.
 
"Numa perspetiva mais criativa, pretendemos também adaptar a famosa estratégia utilizada pelos
gregos para derrotar os troianos, na obra 'Ilíada' de Homero: queremos desenvolver um 'Cavalo de
Tróia', baseado em reprogramação celular, para administração no interior de tumores sólidos", avisa
Filipe Pereira.
 
Deste modo, acrescenta, "ir-se-á introduzir as três proteínas identificadas neste estudo nas células do
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tumor, convertendo-as em CD, forçando o próprio cancro a apresentar as suas características
estranhas e perigosas às células do sistema imunitário, o que poderá contribuir para a sua
erradicação".
 
Na sequência destes resultados, a equipa pretende averiguar quais são os mecanismos genéticos
através dos quais as três proteínas identificadas impõem a identidade celular de uma célula dendrítica.
A investigação irá ainda utilizar este método de reprogramação celular para perceber como outros
tipos de CD, com funções especializadas, são geradas.
 
Por fim, apresenta-se o desafio de validar a utilidade clínica das CD geradas como uma nova
imunoterapia para o cancro.
 
"Tendo em conta o potencial desta tecnologia no mercado em crescimento da imunoterapia
oncológica", a equipa submeteu, em abril de 2017, um pedido de patente internacional para proteger
esta propriedade intelectual de forma a assegurar o seu desenvolvimento comercial, o que, no futuro,
pode levar esta tecnologia aos doentes com cancro, conclui o investigador.
 
   Fonte: press release
 
Tecnica & Magia
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Investigadores da Universidade de Coimbra descobriram três proteínas que convertem células da pele
em células que funcionam como sentinelas do sistema imunitário, uma investigação que pode abrir
novas perspetivas na imunoterapia contra o cancro.
 
O estudo, liderado por um grupo de investigação do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC)
da Universidade de Coimbra (UC), é o tema de capa da edição deste mês da revista "Science
Immunology".
 
Este trabalho de investigação, com a duração de três anos, apostou no potencial da reprogramação
celular para, pela primeira vez, controlar as respostas do sistema imunitário.
 
Segundo informações da UC, foram descobertas três proteínas (PU.1, IRF8 e BATF3) capazes de
converter células da pele em células dendríticas (CDs), conhecidas como as sentinelas do sistema
imunitário, porque são capazes de procurar e capturar agentes patogénicos e células cancerígenas.
 
A investigação demonstrou que as células dendríticas induzidas [com uso das proteínas] apresentam
uma notável semelhança com as CDs naturais do organismo , descreve Filipe Pereira, coordenador do
estudo à agência "Lusa".
 
O investigador do Centro de Neurociências e Biologia Celular acrescenta que as células obtidas
capturam os elementos estranhos, digerindo-os em pequenos pedaços, conhecidos como antigénios.
 
Este processo de vigilância e captura permite ensinar as células T (os soldados do nosso sistema
imunitário) quais são os agentes perigosos e como podem ser atacados , descreve o coordenador do
estudo.
 
Esta investigação do CNC pode dar origem a novas estratégias de imunoterapia para o tratamento do
cancro, vaticinam os investigadores, lembrando a técnica galardoada este ano com o Prémio Nobel da
Medicina/Fisiologia, na qual os componentes do sistema imunitário do próprio doente são utilizados
para direcionar um ataque às células cancerígenas.
 
Usando células reprogramadas, a probabilidade de rejeição do organismo será menor, por estas serem
geradas a partir das células da pele do próprio paciente , descrevem.
 
Tendo em conta o potencial desta tecnologia no mercado em crescimento da imunoterapia oncológica ,
a equipa submeteu em abril de 2017 um pedido de patente internacional para proteger esta
propriedade intelectual de forma a assegurar o seu desenvolvimento comercial, o que no futuro pode
levar esta tecnologia aos doentes com cancro, conclui o investigador.
 
2018-12-11T14:22-01:00
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Descoberta desenvolveu-se na área premiada com o Nobel da Medicina e Fisiologia. Ideia foi
patenteada em abril de 2017. Por Bárbara Costa e Maria Salvador Um grupo de investigadores do
Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC) da Universidade de Coimbra descobriu um novo
método para desenvolver terapias capazes de combater o cancro. Este baseia-se [...]
 
Descoberta desenvolveu-se na área premiada com o Nobel da Medicina e Fisiologia. Ideia foi
patenteada em abril de 2017. Por Bárbara Costa e Maria Salvador
 
Um grupo de investigadores do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC) da Universidade de
Coimbra descobriu um novo método para desenvolver terapias capazes de combater o cancro. Este
baseia-se em proteínas que convertem células da pele em "sentinelas" do sistema imunitário. "O
objetivo é desenhar novas estratégias para a imunoterapia do cancro", explica Filipe Pereira, um dos
investigadores auxiliares do CNC.
 
A partir da investigação, a equipa descobriu três proteínas. Quando inseridas em conjunto nas células
da pele geram células dendríticas, cuja função é capturar micro-organismos prejudiciais ao sistema
imunitário. Estas "informam" as células T, ou seja, glóbulos brancos que defendem o organismo de
corpos estranhos acerca do que vão atacar e eliminar. "Assim, podem ser utilizadas como resposta
imunitária contra tipos específicos de células, como as do cancro", refere o investigador.
 
Filipe Pereira afirma existirem vários tipos de células dendríticas. Porém, a equipa focou-se apenas
naquelas que são mais relevantes para a Imunoterapia do cancro. Existem várias formas de aplicar
esta descoberta na terapia. Através da vacina, que utiliza células reprogramadas e através da
introdução de células diretamente no tumor de forma a "converter algumas das células cancerígenas
em células dendríticas, que levam assim, à eliminação do tumor", explica.
 
De modo a assegurar o desenvolvimento comercial da investigação, a equipa submeteu um pedido de
patente internacional em abril de 2017, para que no futuro, esta tecnologia possa chegar aos doentes
com cancro. Filipe Pereira vê o potencial desta tecnologia no mercado da imunoterapia oncológica,
área destacada em 2018 com o prémio Nobel da Medicina e Fisiologia.
 
Na fotografia, da esquerda para a direita: Fábio F. Rosa, Cristina F. Pires, Filipe Pereira, Alexandra G.
Ferreira
 
Related Items:Centro de Neurociências e Biologia Celular, Ciência & Tecnologia, Investigação
 
Recomendado para si
 
Higiene dentária nas mãos da tecnologia
 
Coimbra acolhe "Experiência Antárctica"
 
UC projeta investigação com folha de mirtilo para tratamento da Esclerose Múltipla
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Investigadores descobriram três proteínas que convertem células da pele em células que funcionam
como sentinelas do sistema imunitário, uma investigação que pode abrir novas perspetivas na
imunoterapia contra o cancro, anunciou a agência Lusa.
 
O estudo, liderado por um grupo de investigação do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC)
da Universidade de Coimbra (UC), apostou no potencial da reprogramação celular para, pela primeira
vez, controlar as respostas do sistema imunitário.
 
Foram descobertas três proteínas (PU.1, IRF8 e BATF3) capazes de converter células da pele em
células dendríticas (CD), conhecidas como as sentinelas do sistema imunitário, porque são capazes de
procurar e capturar agentes patogénicos e células cancerígenas.
 
"A investigação demonstrou que as células dendríticas induzidas [com uso das proteínas] apresentam
uma notável semelhança com as CD naturais do organismo", descreve Filipe Pereira, coordenador do
estudo.
 
O investigador acrescenta que as células obtidas capturam os elementos estranhos, digerindo-os em
pequenos pedaços conhecidos como antigénios.
 
"Este processo de vigilância e captura permite ensinar às células T (os soldados do nosso sistema
imunitário) quais são os agentes perigosos e como podem ser atacados", descreve.
 
Esta investigação pode dar origem a novas estratégias de imunoterapia para o tratamento do cancro,
vaticinam os investigadores, lembrando a técnica galardoada este ano com o Prémio Nobel da
Medicina/Fisiologia, na qual os componentes do sistema imunitário do próprio doente são utilizados
para direcionar um ataque às células cancerígenas.
 
"Usando células reprogramadas, a probabilidade de rejeição do organismo será menor, por estas
serem geradas a partir das células da pele do próprio paciente", descrevem.
 
Na sequência destes resultados, a equipa pretende averiguar quais são os mecanismos genéticos
através dos quais as três proteínas identificadas impõem a identidade celular de uma célula dendrítica.
A investigação irá ainda utilizar este método de reprogramação celular para perceber como outros
tipos de CD, com funções especializadas, são geradas.
 
ALERT Life Sciences Computing, S.A.
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ESTUDO Investigadores da
Universidade de Coimbra des-
cobriram três proteínas que
convertem células da pele em
células que funcionam como
sentinelas do sistema imunitá-
rio, uma investigação que pode
abrir novas perspectivas na
imunoterapia contra o cancro.

O estudo, liderado por um
grupo de investigação do Cen-
tro de Neurociências e Biologia
Celular (CNC) da Universidade
de Coimbra (UC), é o tema de
capa da edição deste mês da
revista Science Immunology,
nas bancas desde a semana
passada. 

Esta investigação, com a du-
ração de três anos, apostou no
potencial da reprogramação
celular para, pela primeira vez,
controlar as respostas do sis-
tema imunitário.

Segundo informações da UC,
foram descobertas três proteí-
nas (PU.1, IRF8 e BATF3) capa-
zes de converter células da pele
em células dendríticas (CDs),
conhecidas como as sentinelas
do sistema imunitário, porque
são capazes de procurar e cap-
turar agentes patogénicos e cé-
lulas cancerígenas.

“A investigação demonstrou
que as células dendríticas in-
duzidas [com uso das proteí-
nas] apresentam uma notável
semelhança com as CDs natu-
rais do organismo”, descreve
Filipe Pereira, coordenador do
estudo. 

O investigador do Centro de
Neurociências e Biologia Ce-
lular acrescenta que as células
obtidas capturam os elemen-

tos estranhos, digerindo-os em
pequenos pedaços, conheci-
dos como antigénios.

“Este processo de vigilância
e captura permite ensinar as
células T (os soldados do nosso
sistema imunitário) quais são
os agentes perigosos e como
podem ser atacados”, descreve
o coordenador do estudo.

Esta investigação pode dar
origem a novas estratégias de
imunoterapia para o trata-
mento do cancro, vaticinam os
investigadores.

"Usando células reprogra-
madas, a probabilidade de re-
jeição do organismo será me-
nor, por estas serem geradas a
partir das células da pele do
próprio paciente", descrevem.

O coordenador do estudo
avança que há mais caminhos
a explorar. “Numa perspectiva
mais criativa, pretendemos
também adaptar a famosa es-
tratégia utilizada pelos gregos
para derrotar os troianos, na
obra ‘Ilíada’ de Homero: que-
remos desenvolver um ‘Cavalo
de Tróia', baseado em repro-
gramação celular, para admi-
nistração no interior de tumo-
res sólidos”, avisa ainda Filipe
Pereira.

Deste modo, acrescenta, “ir-
se-á introduzir as três proteí-
nas identificadas neste estudo
nas células do tumor, conver-
tendo-as em CDs, forçando o
próprio cancro a apresentar as
suas características estranhas
e perigosas às células do sis-
tema imunitário, o que poderá
contribuir para a sua erradica-
ção”. |

Proteínas convertem
células da pele
em sentinelas
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Investigadores descobriram três pro-
teínas que convertem células da pele em 
células que funcionam como sentinelas do 
sistema imunitário, uma investigação que 
pode abrir novas perspectivas na imuno-
terapia contra o cancro.

 O estudo, liderado por um grupo de 
investigação do Centro de Neurociências 
e Biologia Celular (CNC) da Universidade 
de Coimbra (UC), apostou no potencial 
da reprogramação celular para, pela pri-
meira vez, controlar as respostas do siste-
ma imunitário.

 Foram descobertas três proteínas 
(PU.1, IRF8 e BATF3) capazes de conver-
ter células da pele em células dendríticas 
(CD), conhecidas como as sentinelas do 
sistema imunitário, porque são capazes de 
procurar e capturar agentes patogénicos e 
células cancerígenas.

 “A investigação demonstrou que as cé-
lulas dendríticas induzidas [com uso das 
proteínas] apresentam uma notável se-
melhança com as CD naturais do organis-
mo”, descreve Filipe Pereira, coordenador 
do estudo. 

 O investigador acrescenta que as célu-
las obtidas capturam os elementos estra-
nhos, digerindo-os em pequenos pedaços 
conhecidos como antigénios.

 “Este processo de vigilância e captura 
permite ensinar às células T (os soldados 
do nosso sistema imunitário) quais são os 
agentes perigosos e como podem ser ata-

cados”, descreve.
 Esta investigação pode dar origem a 

novas estratégias de imunoterapia para o 
tratamento do cancro, vaticinam os inves-
tigadores, lembrando a técnica galardoada 
este ano com o Prémio Nobel da Medici-
na/Fisiologia, na qual os componentes do 
sistema imunitário do próprio doente são 

utilizados para direccionar um ataque às 
células cancerígenas.

 “Usando células reprogramadas, a 
probabilidade de rejeição do organismo 
será menor, por estas serem geradas a 
partir das células da pele do próprio pa-
ciente”, descrevem.

 Na sequência destes resultados, a 

equipa pretende averiguar quais são os 
mecanismos genéticos através dos quais 
as três proteínas identificadas impõem a 
identidade celular de uma célula dendrí-
tica. A investigação irá ainda utilizar este 
método de reprogramação celular para 
perceber como outros tipos de CD, com 
funções especializadas, são geradas.

Descobertas proteínas que convertem células 
da pele em sentinelas do sistema imunitário

Esta investigação pode dar 
origem a novas estratégias 
de imunoterapia para o 
tratamento do cancro

Página 41



A42

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 6

  Cores: Preto e Branco

  Área: 26,00 x 36,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 78124030 13-12-2018

FIGURAS DA SEMANA

Francisco Andrade e João Campos – O presidente da 
Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais e o da União 
de Freguesias de Coimbra mostraram que “a cooperação faz 
a força”, com a realização do Mercado de Natal, na praça de 
Heróis do Ultramar, onde a famosa CIC já “reinou” em outros 

iniciativa idêntica na “Baixa” e este ano teve de aceitar o que 
se faz, pela primeira vez na cidade, entre a zona da Solum e do 
Calhabé. Esta não é uma festa política, mas para as família, onde 
se pode fazer compras de Natal, ouvir música, fazer refeições 
e ver a pequenada deliciada nos carrosséis.

João Gabriel Silva – O reitor da Universidade, prestes a 
terminar o mandato, alcançou o feito de trazer para Coimbra 
o Centro de Estudos Chineses - CASS, o primeiro em Por-
tugal e o terceiro na Europa, numa parceria com a Academia 
Chinesa das Ciências Sociais. O Centro de Estudos Chineses 
vai funcionar no Colégio da Trindade, em conjunção com a 
recém-criada Academia Sino-Lusófona da Universidade de 
Coimbra, tendo como objectivo a promoção da cooperação 
entre a China e Portugal nas áreas do Direito, Humanidades 
e Ciências Sociais.

Jaime Marta Soares – O presidente da Liga dos Bom-
beiros Portugueses está a comandar um protesto contra as 
alterações que o Governo quer introduzir na Protecção Civil 
e garante que esta acção não compromete o socorro à popu-
lação, tratando-se, apenas, de não as comunicar aos CDOS 
(Comandos Distritais de Operações). Comandante de bombei-
ros durante anos, assim como então presidente da Câmara de 
Poiares que lutou pela Estrada da Beira, e, mais recentemente, à 
frente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting que enfrentou 

que o ministro da Administração Interna se sinta intimidado.

José Manuel Pureza – O vice-presidente da Assembleia 
da República e deputado do Bloco de Esquerda eleito por 
Coimbra registou a convergência do Presidente da República 
com a preocupação já antiga do partido sobre a crise nos 
media, pedindo empenhamento do Estado na defesa de uma 
comunicação social “actuante e capaz”. Para o dirigente blo-
quista e professor de Relações Internacionais da Faculdade 
de Economia da Universidade de Coimbra, “muito do que é 
necessário fazer está já consagrado em lei e, portanto, do que 
se trata é basicamente de empenhamento, compromisso a 
sério de levar por diante estas tarefas”, assim como “é muito 
importante que o Estado tenha uma posição de promoção da 
comunicação social local”.

Mário Centeno – O ministro das Finanças consegui que 
Portugal pagasse o total da dívida de 28 mil milhões de euros 
ao Fundo Monetário Internacional, com a antecipação da 
liquidação do montante que faltava (4,7 mil milhões de euros), 
conseguindo assim uma poupança de 100 milhões de euros. 
Portugal está livre do FMI, pela terceira vez desde o 25 de 
Abril de 1974, e Mário Centeno fez bem, nesta área, em seguir 
a política dos seus antecessores.

Maria Begonha – O currículo da candidata à liderança da 
Juventude Socialista tinha dados falsos, como uma referência 
a um mestrado concluído, em Ciência Política, a liderança de 
uma associação de estudantes, ou mesmo o ano de nascimento. 
A polémica continuou sobre o seu percurso na Junta de Fre-

dezenas de milhares de euros. Há um pedido de suspensão do 
Congresso e o bom senso diria que Maria tivesse “vergonha” 
e retirasse a candidatura. Enquanto o PS está calado as únicas 
vozes que colocaram o “dedo na ferida” foram as de Ana 
Gomes e Gabriela Canavilhas.

Maria das Mercês e Emília Cerqueira – Ainda são 
deputadas pelo PSD na Assembleia da República. Maria das 
Mercês Borges pediu a demissão de todos os cargos em que 
representava o grupo parlamentar, depois de ter votado pelo 
deputado Feliciano Barreiras Duarte, que não estava presente. 
Emília Cerqueira foi a que registou a presença de José Silvano 
nos dias em que este faltou.

A  S U B I R

Ascensor

A  D E S C E R

Joana Santos – A docente do departamento de Imagem 
Médica e Radioterapia da Escola Superior de Tecnologia da 
Saúde de Coimbra (ESTeSC) liderou um estudo pioneiro que 
“permitiu caracterizar os valores dose de radiação ionizante 
utilizada nos exames de imagem médica mais frequentes em 

da Direcção Geral de Saúde, foi apresentada na semana pas-

Diagnóstico (NRD) que deverão passar a ser considerados 
por todos os centros portugueses que realizam este tipo 
de procedimentos”. “Pela primeira vez, existem valores de 
referência em Portugal que vão permitir melhorar práticas e 
diminuir os riscos de exposição à radiação ionizante”, explica 
Joana Santos, coordenadora do estudo NRD Portugal. O 
estudo foi realizado entre Março e Junho de 2018 e contou 
com a colaboração de mais de 75 por cento dos centros 
nacionais. O estudo contou, ainda, com a colaboração do 
docente Graciano Paulo. 

Daniela Rodrigues – A investigadora da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) 

American Journal of  Human Biology, onde revela que um 
terço das crianças de Coimbra e Lousã não pratica desporto 
extracurricular. A investigação, realizada por uma equipa 
do Centro de Investigação em Antropologia e Saúde, visou 

-

extracurricular em crianças com idades compreendidas entre 
os seis e os 10 anos a viver na zona Centro de Portugal, em 
diferentes contextos e de várias origens socioeconómicas”.

António Martins, Nair Soares e Fernanda Cravidão 
– Os três professores catedráticos da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra (FLUC) vão jubilar-se neste mês de 
Dezembro, estando já marcadas as respectivas últimas aulas. 

ontem (12); Nair de Nazaré Castro Soares, da secção de 
Estudos Clássicos do Departamento de Línguas, Literaturas 
e Culturas, terá a sua última lição amanhã (14); e Fernanda 

na próxima terça-feira (18).

Sérgio Matos, Filipe Antunes e Daniel Abegão 
– Os três investigadores, da Faculdade de Ciências e Tec-
nologia (FCTUC) e da Faculdade de Medicina (FMUC) da 
Universidade de Coimbra, desenvolveram uma tecnologia 
inovadora que impede a formação de placa bacteriana. Esta 
descoberta, designada como “Biolocker”, é baseada numa 
molécula orgânica natural e impede a formação da principal 
responsável pelo surgimento de cárie e de outras patologias 
dentárias. Quando chegar ao mercado, um momento que os 
investigadores esperam que aconteça dentro de dois anos, 
a “Biolocker” “representará uma mudança de paradigma 
na higiene oral, prevenindo aformação precoce da placa 
bacteriana, sem efeitos antimicrobianos, ao contrário das 
soluções de cuidados orais clássicas”, adiantam. Outra 
vantagem desta abordagem, cujo princípio de acção já 
foi testado e validado, é a sua versatilidade, podendo “ser 

até pastilhas elásticas”, assinalam Daniel Abegão e Filipe 
Antunes. O projecto teve a colaboração do I3S da Univer-
sidade do Porto (UP) e foi o único vencedor português da 

3.ª edição do “Programa Caixa Impulse”, com um prémio 
no valor de 70 000 euros.

Rui Branco Lopes – O técnico da Escola Superior de 
Tecnologia e Saúde de Coimbra (ESTeSC) vai integrar um 
grupo de trabalho da European Association for International 
Education (EAIE), sendo o primeiro português a consegui-
-lo. Rui Branco Lopes vai colaborar com a associação no 
triénio 2018-20, inserido no Grupo de Especialistas de 
Gestão de Programas Europeus, cujas primeiras reuniões 
já se realizaram. Esta organização conta com mais de 3000 

internacionalização das suas instituições, organizando for-
mações, conferências e delineando estratégias de partilha de 
competências e conhecimento actualizado”, revela a Escola, 
adiantando que a EAIE é, também, “uma organização de 

-
nalização do ensino superior junto da Comissão Europeia”. 
Rui Lopes foi convidado a integrar Grupo de Especialistas 
de Gestão de Programas Europeus da EAIE, cuja missão 
passa por monitorizar os desenvolvimentos e contribuir 
para as negociações de programas europeus de mobilidade. 

Carlos Oliveira – O presidente do Núcleo Regional do 
Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NR-LPCC) foi 
distinguido com o ‘Prémio de Mérito Filatélico em Literatura 
2017’ e da medalha de ‘Vermeil’ pela sua obra “O Cancro 
e a Filatelia – Educação para a saúde através de mensagens 
transmitidas pelos selos e marcas postais”. Os dois prémios, 
um nacional de Godofredo Ferreira, atribuído pela Federação 
Portuguesa de Filatelia, e um internacional, entregue pelo “Itá-
lia 2018- Exibition of  Philatelic Literature”, da Federation of  
Italian Philatelic Societies é “um justo reconhecimento para 
uma obra de relevante contributo para a transmissão de uma 

Elza Miné – A especialista brasileira em literatura e 
imprensa do século XIX foi a vencedora do Prémio Joaquim 
de Carvalho, instituído pela Imprensa da Universidade de 
Coimbra. O galardão foi-lhe atribuído pela obra “Alguns 
Homens do Meu Tempo e outras memórias de Jaime Batalha 

-
ginal, revelando, através das memórias de Batalha Reis, uma 
perspectiva vívida do século XIX e início do século XX em 
Portugal (e das suas relações com outras partes do mundo, 
nomeadamente o Brasil) e de algumas das suas personagens 
mais centrais”. Esta 9.ª edição do prémio valeu a Elza Miné, 
doutorada em Literatura Portuguesa pela Universidade de 
S. Paulo, onde leciona, um valor pecuniário de 3 000 euros. 

Susana Rodrigues – A estudante de pós-licenciatura de 
especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica da Escola 
Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) frequentou 
um estágio de urgência em Israel, onde teve oportunidade de 
participar no primeiro simulacro de bomba nuclear realizado 
no Chaim Sheba Medical Center, hospital de referência do 
Médio Oriente. A também enfermeira no Centro Hospitalar 
e Universitário de Coimbra (CHUC) gostava “de importar 
modelo de simulacros de trauma obrigatórios para serviços 
de urgência em Portugal”, revela a ESEnfC. Susana Rodri-
gues esteve três semanas em Telavive “a conhecer a aborda-
gem e a forma de trabalho de uma equipa multidisciplinar 
que labora naquele centro de trauma de nível 1 (o nível mais 
elevado de Israel)”, refere.

Filipe Pereira
O investigador do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC) da 

Universidade de Coimbra (UC) liderou uma equipa que descobriu três proteínas 
que convertem células da pele em sentinelas do sistema imunitário, podendo abrir 
“novas perspectivas na imunoterapia contra o cancro”. A investigação, desenvol-
vida ao longo de três anos também pelos cientistas Fábio Rosa, Cristiana Pires 
e Alexandra Ferreira, apostou “no potencial da reprogramação celular para, pela 
primeira vez, controlar as respostas do sistema imunitário”, revelou a UC. Foram 
descobertas três proteínas (PU.1, IRF8 e BATF3) “capazes de converter células 
da pele em células dendríticas (CDs), conhecidas como as sentinelas do sistema imunitário porque são capazes de 
procurar e capturar agentes patogénicos e células cancerígenas”, adianta a instituição. Esta investigação demonstrou 
que “as células dendríticas induzidas [com uso das proteínas] apresentam uma notável semelhança com as CDs 
naturais do organismo. As células obtidas capturam os elementos estranhos, digerindo-os em pequenos pedaços, 
conhecidos como antigénios. Este processo de vigilância e captura permite ensinar as células T (os soldados do 
nosso sistema imunitário) quais são os agentes perigosos e como podem ser atacados”, descreve o coordenador 
do estudo, Filipe Pereira. O artigo “Direct Reprogramming of  Fibroblasts into Antigen-Presenting Dendritic 
Cells” foi tema de capa deste mês da revista “Science Immunology”. 
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