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Instalado no Setor de Engenha-
ria de Alimentos da Escola de Agro-
nomia, no Câmpus Samambaia da 
UFG, o Laboratório Multiusuário de 
análises de textura, de reologia (que 
são análises físicas de fluidos)  e de 
cromatografia líquida de alta perfor-
mance (HPLC) já está em funciona-
mento. De acordo com o coordenador 
do Laboratório, professor Celso José 
de Moura, são oferecidas, prioritaria-
mente, análises reológicas com equi-
pamentos analíticos como: reômetro, 
texturômetro e um extrator supera-
celerado para diferentes compostos, 
sejam vegetais ou de outros meios. 
Também podem ser realizadas análi-
ses de Cromatografia Líquida de Alta 
Eficiência (CLAE).

O laboratório tem capacidade 
para atender à pesquisadores da UFG 
e de outras instituições de ensino e 

Criada e protagonizada pela 
professora Maria Ângela de Ambrosis, 
da Escola de Música e Artes Cênicas 
da UFG (Emac), a peça “Um dia, uma 
banana...” tem feito a alegria dos es-
tudantes das escolas de ensino básico 
de Goiânia. O espetáculo, encenado em 
bibliotecas públicas, é uma realização 
do Grupo Ipu – Núcleo de estudos Cor-
po, Jogo e Criação Cênica, que surgiu 
em 2009, sob coordenadoria da profes-
sora. Segundo ela, o objetivo do projeto 
é levar as escolas para as bibliotecas e 
fazer com que os estudantes se tornem 
usuários do espaço. Um dos estudan-
tes que compareceu à apresentação da 

Setor de Engenharia de 
Alimentos anuncia serviços 

de análises reológicas

O Laboratório Multiusuário está equipado com um reômetro, texturômetro 
e um extrator superacelerado para diferentes compostos

pesquisa, além de também atender 
às demandas do setor produtivo liga-
dos à área de pesquisa e desenvolvi-
mento. De acordo com o coordenador 
geral de pesquisa da Pró-reitoria de 
Pesquisa e Pós-graduação da UFG, 
João Carlos Medrado, já existem na 
universidade vários laboratórios in-
seridos na categoria de multiusuá-
rios. Os equipamentos desses labo-
ratórios são avançados e adquiridos 
por meio de editais, prioritariamente 
voltados para as atividades de pes-
quisa multidisciplinares.

O atendimento será efetuado 
mediante agendamento e o formu-
lário de solicitação de análises deve 
ser solicitado por e-mail (labmulti.
ea.ufg@gmail.com  ou deivis@agro.
ufg.br). Para mais informações os 
interessados podem ligar para (62) 
3521-1608.

Projeto de Extensão e Cultura da UFG leva espetáculo teatral a estudantes de Goiânia 
peça no dia 18 de abril, na Biblioteca 
Marieta Telles, foi Anderson da Cunha, 
do Colégio Estadual Pré-Universitário. 
Foi a primeira vez que ele assistiu a 
uma apresentação de teatro. “Morava, 
até três meses atrás, em uma cidade 
do interior da Bahia, então essa foi a 
primeira vez que assisti a uma peça de 
teatro. Adorei essa experiência e espero 
que a escola leve a gente outras vezes 
para coisas assim”. O projeto foi, em 
2012, um dos selecionados para par-
ticipar do programa da Lei Municipal 
de Incentivo à Cultura, além de receber 
o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e 
Cultura da UFG (Proec).

A hanseníase é uma doença que 
se manifesta por lesões de pele e dos 
nervos periféricos,  causada por uma 
bactéria denominada Mycobacterium 
leprae, também conhecida por bacilo 
de Hansen.  Depois da Índia, o Brasil 
é o país que tem a maior incidência da 
doença no mundo, registrando cerca 
de 30 mil novos casos por ano. Apesar 
de existir tratamento e cura, a doença 
pode deixar sequelas físicas irreversí-
veis se não for diagnosticada e tratada 
precocemente.

A coordenadora do Laboratório 
de Pesquisa de Imunologia da Aids e 
da Hanseníase do Instituto de Patolo-
gia Tropical e Saúde Pública (IPTSP) 
da UFG, professora Mariane Martins 
de Araújo Stefani, afirma que apesar 
de  ser  uma das  doenças infeccio-
sas mais antigas da humanidade, a 
hanseníase ainda não dispõe de teste 
laboratorial para o seu diagnóstico 
que, atualmente, baseia-se na obser-
vação de sinais e sintomas clínicos 
da doença, dificultando o diagnóstico 
diferencial entre a hanseníase e ou-
tras doenças de pele.

Os pesquisadores do IPTSP es-
tabeleceram parcerias internacionais, 
entre elas, com o Infectious Disease 
Institute, em Seattle, Estados Unidos, 
para desenvolverem testes laborato-
riais de diagnóstico da hanseníase. O 
grupo de pesquisadores coordenado 
pela professora Mariane Stefani tam-
bém faz parte do Consórcio Interna-

IPTSP desenvolve teste rápido 
que detecta hanseníase

cional de Pesquisa IDEAL (Initiative 
for Diagnostic and Epidemiological 
Assays for Leprosy) composto por 20 
pesquisadores dos Estados Unidos, 
Holanda, Reino Unido, Coreia do Sul 
e China, além de pesquisadores onde 
a hanseníase é endêmica, como Índia, 
Etiópia, Bangladesh, Nepal e Brasil. 

O grupo de pesquisadores da 
UFG foi pioneiro na avaliação de no-
vos antígenos para o diagnóstico labo-
ratorial da doença. Em parceria com o 
IDI-EUA e com a empresa Orangelife 
desenvolveram um novo teste para o 
diagnóstico laboratorial da hansenía-
se. Trata-se de um teste rápido que 
pode ser feito em pontos de atendi-
mento e cuja leitura usa um pequeno 
aparelho acoplado a um celular  smar-
tphone, gerando dados numéricos em 
15 minutos e facilitando a identifica-
ção precisa do resultado. 

O objetivo do teste laboratorial 
é identificar pacientes que apresen-
tem uma alta carga bacteriana, con-
siderados os principais disseminado-
res da doença e os mais suscetíveis a 
agravantes. O uso desse teste pelos 
programas de controle da hansenía-
se em países endêmicos poderá con-
tribuir para o diagnóstico precoce e 
tratamentos adequados para a elimi-
nação da doença. Ele já foi registra-
do na Agência de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa), tem sido analisado pelo 
Ministério da Saúde e, se aprovado, 
poderá ser utilizado em todo o país.

Atentos à apresentação lúdica, alunos se divertem e são estimulados à leitura

Professora Mariane Stefani (IPTSP), Marco Collovati e Ronaldo Dias 
(empresa Orange Life), pesquisadora Samira Buher Sekula (IPTSP) e o 

doutorando Rodrigo Scaliante, em apresentação do teste rápido no IPTSP
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