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2006001 Influência do ambiente redutor na mobilização 
de reservas eritocitárias de NO 

Estudar de que forma a modificação do ambiente intracelular 
do eritrócito, pela adição de um agente redutor, o DTT, modula 
os efeitos da concentração de uma molécula colinérgica no 
metabolismo eritrocitário e mobilização de reservas 
intracelulares de NO, em eritrócitos humanos. Através da 
quantificação das concentrações de NOx e ONOO-, ambiciona-
se portanto testar a influência da ACh nesses metabolitos, na 
presença e na ausência de DTT. 

José Pedro Gonçalves Lopes 
de Almeida 

Prof.ª Doutora Carlota 
Saldanha 

Instituto de Biopatologia 
Química 

2006002 
Staphylococcus coagulase-negativos isolados 
em hemoculturas: bacteriemia ou 
contaminação? 

Avaliar se os métodos convencionais de rotina de identificação 
bacteriana são suficientemente discriminativos para a 
diferenciação das estirpes de Staphylococcus coagulase-
negativos  isolados no sangue(definindo um “cut-off”) e assim 
permitirem a distinção entre contaminação e bacteriémia, ou se 
é necessária uma metodologia molecular específica. 

João Miguel Gonçalves 
Sequeira Alves Prof. Doutor Melo Cristino Laboratório de 

Microbiologia 

2006004 
Diferenciação hematopoética de células 
estaminais embrionárias. Dinâmica temporal 
da emergência de diferentes sub-populações 
celulares 

Caracterização da dinâmica temporal do aparecimento das 
populações hematopoiéticas emergentes em EB expressando o 
gene homeiótico HoxB4. Para tal, procederemos à análise 
quantitativa, ao longo do tempo, de células hematopoiéticas 
estaminais, e sua progenia imediata, em EBs expressando, ou 
não (controlo) HoxB4, recorrendo a citometria de fluxo 
multiparamética. 

David Cintra Henriques Silva 
Neves 
 
Joana Luísa Martins Gaspar 
 
 

Prof.ª Doutora Leonor Parreira 
Instituto de Histologia e 

Biologia do 
Desenvolvimento 

2006005 Identificação Anatómica do Núcleo 
Accumbens Humano 

Estudo e identificação do núcleo accumbens humano, em 
indivíduos adultos normais, de ambos os sexos. 

Edson dos Santos Oliveira 
 
Carolina Isabel Pereira 
Gonçalves 
 
Ana Rita Gomes de Melo 
Baptista 

Professor  Doutor António 
José Golçalves Ferreira 
 
Dr.ª  Lia Neto 

Laboratório de 
Neuroanatomia -  

Instituto de Anatomia 

2006006 
Polimorfismos CYBA C242T e CAT -262C/T 
como factores de risco para a obesidade e 
sobrecarga oxidante em mulheres peri-
menopáusicas 

Investigar a frequência do polimorfismo CYBA C242T em 
mulheres peri-menopáusicas com excesso de peso e na 
amostra populacional controlo. 
Investigar a frequência do polimorfismo CAT -262C/T em 
mulheres peri-menopáusicas com excesso de peso e na 
amostra populacional controlo. 

António Pedro da Silva Pinto 
Gomes 

Prof.ª Doutora Constança 
Coelho Laboratório de Genética 
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2006007 
Contribuição para o estabelecimento de uma 
linha celular recombinante que permita o 
estudo da cinética de splicing em células 
vivas 

Observar os processos de transcrição e splicing no núcleo de 
células vivas por microscopia de fluorescência. Para tal, vai ser 
construído um modelo celular usando as mais recentes 
técnicas de Biologia Molecular. A sequência de um gene vai ser 
modificada nos seus intrões por introdução de sequências que 
poderão ser tornadas fluorescentes durante a transcrição. A 
expressão deste gene está silenciada por defeito nestas 
células. Após indução da transcrição do gene poderá observar-
se o 1º intrão a ser transcrito e a surgir a verde seguido do 2º 
intrão que, ao ser transcrito e marcado de vermelho, tornará o 
sinal global do RNA amarelo. Após o splicing, os intrões são 
libertados e põe-se a questão: qual será o seu destino? 

Carolina de Matos Vaz de 
Macedo 

Mestre Célia da Conceição 
Vicente Carvalho Semedo 
Levy 

Unidade de Biologia 
Celular (IMM) 

2006008 
Age-related matter changes: subjective 
memory complaints and cognitive 
performance on an elderly independent 
population 

 

Bruno André e Silva Miranda Prof. Doutor José M. Ferro Clínica Universitária de 
Neurologia 

2006009 
Influência da tridimensionalidade na 
diferenciação hematopoiética promovida por 
sobre-expressão de HoxB4 em “embryoid 
bodies” de murganho 

Ajudar a clarificar a influência da tridimensionalidade na 
diferenciação hematopoiética (utilizando para tal um modelo de 
EB’s de murganho), através dos seguintes pontos: a) Observar 
se a co-existência no mesmo EB com células que sobre-
expressem HoxB4 é suficiente para provocar os efeitos dessa 
sobre-expressão em HSC’s wild-type, o que, a ser verdade, 
evidenciaria a existência de mecanismos de comunicação 
intercelular (por contacto e/ou parácrinos) na diferenciação 
hematopoiética relacionados com o mecanismo de acção do 
HoxB4; b) Avaliar a mobilidade celular no EB, tão característica 
dos tecidos embrionários; c) Esclarecer a constituição dos 
“clusters” de hematopoiese em ambiente 3D. 

Filipe Manuel Pereira Seguro 
de Oliveira Paula 

Prof.ª Doutora Lenor Parreira 
 
Prof. Doutor António Cidadão 

Unidade de Biologia 
Hematopoiética (IMM) 

2006010 
Anatomia Estereotaxia do Locus Ceruleus 
Humano: Distribuição dos Receptores da 
Norepinefrina 

▪ Estudo da distribuição dos receptores para a norepinefrina no 
LC humano normal; 

▪ Análise da variabilidade espacial dos receptores com base na 
sua distribuição 2-D e 3-D. 

Joana Adelaide Mota de 
Oliveira Barbas Regala 
 
Maria de Carvalho Afonso 
 
Pedro Santos 

Prof. Doutor Gonçalves 
Ferreira 
 
Paula Cristina Gonçalves 
Sousa Fernandes 

Instituto de Anatomia 

2006012 Um estudo da Vulnerabilidade ao Stress nos 
Estudantes de Medicina (FML) 

Avaliar a vulnerabilidade ao stress em estudantes de Medicina 

Correlacionar a vulnerabilidade ao stress com as estratégias 
para lidar com os problemas. 

Identificar factores de stress relacionados com o curso de 
Medicina 

Detectar precocemente eventuais grupos de risco. 

Daniel Duarte Machado Prof.ª Doutora Sílvia Onakimin Clínica Universitária de 
Psiquiatria 

2006013 
Avaliação radiológica da Artrite Reumatóide - 
proposta de simplificação do método 
convencional mais utilizado (método de 
Sharp/ van der Heijde) 

Avaliação radiológica da Artrite Reumatóide - proposta de 
simplificação do método convencional mais utilizado (método 
de Sharp/ van der Heijde) 

Daniel Duarte Machado 
 
Joana Alexandra de Almeida 
Lopes 

Prof. Doutor João Eurico  
Cabral da Fonseca 

Unidade de Artrite 
Reumatóide 

 


