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Ana Paula Pêgo 

Doutorou-se em Química de Polímeros e Bio-

materiais na Universidade de Twente (Países 

Baixos) em Novembro de 2002. É Investigado-

ra Auxiliar do INEB (Instituto de Engenharia 

Biomédica) desde Maio de 2004, desenvolven-

do a sua actividade no grupo NEWTherapies 

onde coordena a equipa – Biomaterials for 

Neurosciences (Biomateriais para Neurociên-

cias). É Professora Auxiliar convidada da 

Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto (FEUP). 

Ana Paula Pêgo tem uma vasta experiência em 

química de polímeros e na concepção de 

novos biomateriais, usando os princípios da 

nanomedicina, para aplicação em Neurociên-

cias. O seu trabalho de investigação é focado 

nas seguintes áreas: (i) desenvolvimento de 

enxertos híbridos (células + matrizes) para 

promoção da regeneração da medula espinal; 

(ii) desenvolvimento de nanopartículas dese-

nhadas à escala molecular para entrega de 

agentes terapêuticos para promover a regene-

ração nervosa e (iii) a criação de plataformas 

de teste de agentes terapêuticos para a pro-

moção da regeneração de tecidos. 

 

 

“Aplicação da nanotecnologia à medicina” 

A nanomedicina pode ser definida como a 

aplicação da nanotecnologia para alcançar 

novos avanços nos cuidados de saúde no cam-

po da prevenção, diagnóstico e tratamento 

das mais variadas doenças.  

O prefixo nano vem do grego “anão”, sendo 

um nanómetro 1000000000 vezes mais 

pequeno que o metro. Assim, a nanomedicina 

trata da manipulação de átomos e/ou molécu-

las – os pequeníssimos "tijolos" que consti-

tuem todos os materiais – para a produção de 

materiais ou dispositivos com novas e melho-

radas propriedades físicas, químicas e biológi-

cas. 

Neste momento a nanotecnologia aplicada à 

medicina tem vindo a explorar veículos para 

agentes terapêuticos, materiais para ajudar a 

regeneração dos nossos tecidos e orgãos e 

métodos rápidos e eficazes de diagnóstico. 

Durante esta palestra exemplos destas áreas 

de investigação, desenvolvimento e aplicação 

serão apresentados e discutidos. 


