
    

 

 

“Novos Compostos, grandes desafios” 
 
Tânia S. Morais, pós-doutorada da ULisboa, recebeu em 2014 o Portuguese Young Chemists Award, pelo trabalho “Novos 
compostos, grandes desafios” e que resume a tese 
de doutoramento “Síntese de novos complexos 
bioorganometálicos de ruténio e avaliação das suas 
propriedades anti tumorais”, desenvolvida no 
Grupo de Química Organometálica e 
Bioorganometálica do Centro de Ciências 
Moleculares e Materiais da Faculdade de Ciências 
da ULisboa, sob a orientação da professora Helena 
Garcia. 

A alumna da Faculdade de Ciências da ULisboa 
identificou compostos altamente eficientes contra 
várias linhas celulares cancerígenas, algumas de 
grande agressividade, como por exemplo: mama, 
cólon, próstata, ovário. O trabalho premiado incluiu 
a realização de testes in vivo, que revelam a 
eficiência destes compostos no combate ao tumor 
primário e a grande eficiência contra o 
desenvolvimento de metástases, ao mesmo tempo 
que os órgãos principais - coração, pulmões, rins e 
fígado – apresentam-se saudáveis. 

“Sinto-me naturalmente muito feliz por ver um trabalho em que tanto me empenhei ser reconhecido na comunidade científica 
nacional e muito motivada para continuar a trabalhar”, conta a jovem cientista de 34 anos, para quem fazer ciência significa 
descobrir “um fármaco que venha a ser útil à sociedade”. 

Para Helena Garcia, este trabalho de investigação “constitui um contributo importante na procura de potenciais metalofármacos, que 
constituam uma alternativa aos que se encontram em uso clínico, cujos efeitos secundários são extremamente perniciosos. Foi 
sintetizada uma nova família de compostos organometálicos de ruténio que se revelaram altamente eficientes contra várias linhas de 
células tumorais”. A orientadora de Tânia S. Morais refere ainda que “uma das grandes vantagens que estes futuros fármacos 
poderão apresentar é a sua eficácia contra vários tipos de cancro e em particular contra as metástases. De facto, os estudos 
citológicos realizados em vários órgãos de ‘ratos nude’ com cancro de mama induzido e sujeitos a esta quimioterapia, mostraram 
não só regressão do tumor principal mas, digno de grande relevo, que os seus principais órgãos internos se encontravam saudáveis 
e sem metástases”. 

Atualmente, Tânia S. Morais dedica-se ao estudo de uma segunda geração de compostos para quimioterapia dirigida, que destrua 
as células cancerígenas e poupe as saudáveis, no âmbito do pós-doutoramento que está a realizar na Faculdade de Ciências da 
ULisboa e no Instituto de Medicina Molecular, sob a orientação de Helena Garcia e Miguel Castanho, antigo aluno e professor do 
Departamento de Química e Bioquímica da Faculdade de Ciências da ULisboa, atualmente docente e subdiretor da Faculdade de 
Medicina da ULisboa. 

Informações: 
Faculdade de Ciências da ULisboa | Grupo de Química Organometálica e Bioorganometálica do Centro de Ciências Moleculares e Materiais 
Tânia S. Morais| Tlm: 912723260 | Tel: 217 500 000 (ext: 28622 e 28546) | Email: tsmorais@fc.ul.pt 
Anexos: Perfil biográfico; Fotografias 1 a 8 (créditos TSM) e 9 e 10 (créditos GQJ-SPQ) - Legendas: 1 - Tânia S. Morais; 2 - Poster contendo uma parte deste trabalho. Melhor poster no “Drug Discovery and Therapy World 
Congress”, em junho de 2013, em Boston, nos EUA; 3 e 4 – No laboratório, numa linha de vácuo; 5 e 6 – Laboratório; 7 - Experiência de ressonância magnética nuclear; 8 - Grupo de Química Organometálica e 
Bioorganometálica; 9 - Durante a atribuição do Portuguese Young Chemist Award 2014; 10 – Apresentação do trabalho “ Novos compostos, grandes desafios”– Disponíveis em 
https://www.dropbox.com/sh/4ispdxewksieklz/AACAFYWonXK3K2ec8HUqcJPxa 
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Perfil biográfico 
 

A investigação de Tânia S. Morais foca-se no desenvolvimento de síntese química e na caracterização de 
compostos orgânicos, inorgânicos e organometálicos perspetivados para aplicações na área da saúde, em 
especial para a terapia do cancro e na avaliação das propriedades dos potenciais fármacos e da sua interação 
com biomoléculas. 
 
Tânia S. Morais terminou na Faculdade de Ciências da ULisboa, em 2007, a licenciatura em Química, com 15 
valores. Um ano mais tarde obteve na mesma instituição o grau de mestre em Química, com especialização em 
Química, Saúde e Nutrição, com a nota final de 17 valores. O ano passado concluiu o doutoramento em 
Química, com especialização em Química Inorgânica, tendo sido aprovada pela ULisboa com distinção e louvor. 
 
A jovem pós-doutorada da ULisboa no futuro gostaria de continuar a fazer ciência, a desenvolver trabalho nesta 
área e ser integrada nos quadros da Faculdade de Ciências da ULisboa. “Foi a escola onde sempre estudei e me 
ajudou a crescer cientificamente e como pessoa. Gosto da liberdade e independência que me é dada para 
seguir os meus objetivos e da disponibilidade que sempre encontrei por parte dos docentes e dos funcionários, 
aos quais sou muito grata”, conta. 
 
A vencedora do Portuguese Young Chemists Award 2014 tem um total de 15 artigos publicados em revista de 
circulação internacional com arbitragem científica, um capítulo de livro e duas patentes. 
 
 
Mais informações em: http://www.fc.ul.pt/node/3311; http://www.researcherid.com/rid/D-8824-2011 e 
http://www.researchgate.net/profile/Tania_Morais 
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