
FENG NEWS COVID-19 

   A Universidade Federal de Goiás 
(UFG) desenvolveu um chip de baixo 
custo capaz de detectar o coronavírus 
ainda na fase inicial da doença. O teste 
tem o valor quase 40 vezes mais baixo 
que o de um convencional. A expectativa 
é que o novo modelo esteja disponível 
em dois meses. 
   Esse tipo de chip já é usado pela ciên-
cia em outros campos de pesquisa. Po-
rém, nos laboratórios da UFG, ele foi 
adaptado para detectar a presença do 
vírus. A aplicação dele é fácil, basta co-
lher uma amostra do paciente e colocar 
no chip junto com reagentes, que são 
produtos que aumentam o material gené-
tico do vírus. 
   O chip é aquecido por 10 minutos. Em 
seguida as substâncias presentes no teste 
são misturadas. Para isso, basta usar um 
brinquedo que gira rapidamente e que já 
foi febre entre as crianças. 
   Todo o processo leva menos de 2h. o 
resultado é feito usando uma luz ultravio-
leta. Nos casos positivos, o chip fica com 
uma cor verde. Os testes que dão negati-
vo continuam transparentes. 
   “Requer equipamentos de baixo custo e 
isso facilita tanto na aplicação, quando na 
coleta de amostra e até mesmo no diag-
nóstico final. Até uma pessoa que não 
fosse enfermeiro saberia ler o resultado”, 
disse a aluna de doutorado da UFG, Ké-
zia de Oliveira. 
   O custo para produção dos testes é ou-

tro fator que chama a atenção. Enquanto 
os feitos em laboratórios particulares 
custam a partir de R$ 200, o chip desen-
volvido na universidade custa cerca de 
R$ 5. 
   Os pesquisadores explicam que, mes-
mo simples, barato e de fácil utilização, o 
chip é, sim, confiável. 
   “Comparado ao método padrão ouro, 
ele é 10 mil vezes mais sensível. Ele con-
segue detectar 10 mil vezes uma quanti-
dade menor do vírus no corpo do pacien-
te. Isso quer dizer que no primeiro dia 
que o paciente sentiu os sintomas, você 
já conseguiria detectar a presença dele ou 
até mesmo para aqueles que não têm 
sintomas, mas o vírus já está circulando 
pelo corpo”, disse a professora e pesqui-
sadora da UFG, Gabriela Rodrigues 
Mendes. 
   Durante a pesquisa, as mesmas amos-
tras aplicadas nos chips desenvolvidos 
pela UFG foram aplicadas em outros 
testes que já estão disponíveis no merca-
do. O resultado foi o mesmo para ambos. 
   Agora, os pesquisadores esperam dis-
ponibilizar o chip em breve para ser usa-
do no combate ao coronavírus. “Países 
que conseguiram testar mais a população 
foram países que conseguiram controlar 
mais a pandemia. Então a gente sabe que 
os testes são extremamente importantes 
para a quarentena, para isolar o paciente 
a tempo, dar um tratamento adequado”, 
completou a professora. 
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Painel COVID-19 - Catalão-GO 
Prefeitura de Catalão (05-06-2020 às 14:15) 

   SUSPEITOS    029 

   POSITIVOS (PCR)   007 

   POSITIVOS (TESTE RÁPIDO)   074 

   NEGATIVOS     142 

   INTERNAÇÃO CLÍNICA   001 

   INTERNAÇÃO UTI   001 

   ÓBITOS - INVETIGAÇÃO   000 

   ÓBITOS - CONFIRMADOS   001 
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Cuidado com a exaustão visual 

   Seja computador, telefone celular, tablet ou 

televisão: a maior parte do dia nossos olhos 

estão fixados numa tela. 

   E o uso dessas tecnologias aumentou ainda 

mais nesta época de isolamento social. No 

trabalho presencial ou no home office, a roti-

na tem exigido muito da nossa visão. 

   De acordo com a Sociedade Brasileira de 

Oftalmologia (SBO), isso tem acentuado a 

Síndrome Visual Relacionada a Computado-

res (SVRC), que provoca cansaço, sensação 

de corpo estranho, ardência, dor, irritação, 

vermelhidão, ressecamento e turvação visual. 

   A médica oftalmologista, Edna Almodin, 

presidente da SBO, alerta que uma das princi-

pais causas desse cansaço visual é o resseca-

mento ocular. O ser humano pisca, em média, 

de 10 a 15 vezes por minuto, mas em frente a 

uma tela essa frequência pode diminuir até 

60%. 

   Para evitar a fadiga ocular e os danos à vi-

são: 

• Lembre-se de piscar; 

• Evite a incidência direta de ventiladores 

ou aparelhos de ar condicionado no rosto; 

• Mantenha seus olhos a uma distância de 

50 cm a 70 cm da tela do computador; 

• Utilize umidificadores ou mesmo um 

copo de água ou uma toalha molhada que 

já ajudam a aumentar a umidade do am-

biente; 

• Faça pausas de 5 a 10 minutos a cada 

hora, fixando em ponto distante, sem 

olhar para o monitor; 

• Turnos de 4 horas no computador, smar-

tphone e tablets devem ser interrompidos 

com pausas maiores, evitando maior des-

conforto visual; 

• Se possível deixe as lentes de contato e 

use óculos. 

Olhos bem abertos para uma visão saudável! 

Texto e foto da ASCOM (ADUFG) 
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   Cada vez mais comuns e com capaci-
dade de se espalhar facilmente, as fake 
news podem ser tão prejudiciais quanto 
o coronavírus. Elas simulam a estrutura 
e a forma de notícias verdadeiras trazen-
do narrativas, documentários, entrevistas 
e até sites falsos criados para a desinfor-
mação, e seu compartilhamento ocorre 
principalmente em redes sociais. 
   A propagação de notícias falsas ou 
imprecisas dá-se pela falta de análise 
científica junto com a pré-disposição em 
acreditar na informação recebida, seja 
pelo conteúdo em si ou pela confiança 
depositada em quem a compartilhou 
anteriormente. 
   Para evitar a propagação das notícias 
falsas, alguns órgãos criaram iniciativas 
para a orientação da população: 
 
Ministério da Saúde:  
   No intuito de combater as fake news, o 
Ministério da Saúde disponibilizou um 
canal de WhatsApp para que a popula-
ção possa enviar mensagens e tirar dúvi-
das a respeito de notícias duvidosas. 
Através do número +55 61 99289 4640, 
é possível enviar gratuitamente mensa-
gens com imagens e textos que estão 
circulando nas redes sociais, que serão 
analisadas pelas áreas técnicas e respon-
didas oficialmente como verdade ou 
mentira. As notícias já analisadas estão 
disponíveis para consulta no site (https://
www.saude.gov.br/fakenews), com o 
parecer de veracidade do Ministério e 
com o carimbo criado pelo mesmo. 
 
OMS: 
   A Organização Mundial da Saúde tam-
bém possui um canal de mensagens para 
manter as pessoas informadas sobre o 
coronavírus. O serviço, que tem o poten-
cial de atingir até 2 bilhões de pessoas 
no mundo, leva informações de maneira 
fácil e sempre baseadas na ciência. A 
Organização Pan-Americana da Saúde 
(OPAS), que é o escritório  da OMS no 

Brasil, auxiliou na adaptação da ferra-
menta e dos conteúdos para o português, 
assim, basta enviar um “oi” para o nú-
mero +41 22 501 77 35 através do apli-
cativo WhatsApp e será aberto um menu 
para tirar dúvidas sobre diversos temas, 
como números atualizados, como se 
proteger, notícias e orientações. 
 
FIOCRUZ: 
   A Fundação Oswaldo Cruz está com a 
iniciativa “Covid19 DivulgAÇÃO Cien-
tífica” cujo intuito é produzir material de 
cunho científico e de fácil interpretação 
para a população em geral. Presente no 
Facebook, Instagram, Youtube e Twit-
ter, a fundação traz os números atualiza-
dos da pandemia, panfletos virtuais de 
proteção pessoal e vídeos com especia-
listas abordando temas relacionados. 
Além da iniciativa, o site da FIOCRUZ 
disponibiliza o canal “Fale Conosco”, 
onde é possível tirar dúvidas sobre o 
tema diretamente com a fundação. 

05/06/2020  / /  SEXTA-FEIRA  / /  Nº 6 

Saúde sem Fake News  
Rafael Diman (Discente da Engenhara Civil) 

PÁGINA 2 

E aí... O que fazer? 
André Alves de Resende (FENG) 

   Para este final de semana, as dicas têm em 
comum o tema “fotografia”. Para os amantes 
da leitura, a sugestão é o livro “Gênesis” de 
Sebastião Salgado, um dos mais importantes 
e reconhecidos fotógrafos brasileiros. O livro 
traz um conjunto de belas imagens da nature-
za e de pessoas ao redor do mundo, que ga-
nham personalidade com as mais diversas 
tonalidades e contrastes permitidos pela foto-
grafia em preto e branco. 
   Para quem prefere o cinema, a primeira 
sugestão é o filme “Nascidos em Bordéis” de 
2004. É um documentário, vencedor do Oscar 
de 2005, que conta a história de um grupo de 
crianças, filhos de garotas de programa, que 
tem a oportunidade de registrar as suas reali-
dades e suas histórias e transformar suas vi-
das através da arte. 
   Outra dica é o filme “Repórteres de Guer-
ra” de 2011. O filme retrata a experiência de 
quatro jornalistas que acompanham os últi-
mos momentos de apartheid e a primeira elei-
ção verdadeiramente democrática da África 
do Sul. Miséria, violência, descaso e desi-
gualdade estão presentes no filme. 

Lives para o final de semana 
Antover Panazzolo Sarmento (FENG) 

   Final de semana chegando, que tal curtir uma 
live bacana, confira abaixo a programação para 
esse final de semana: 
 
Dia 05/06 

 18 h - Teresa Cristina      

 20 h - Marcelo D2     

 21 h - Ponto de Equilíbrio 

 22 h - Edson & Hudson  

 

Dia 06/06 

 18 h - Bell Marques      

 18 h - Zé Neto e Cristiano      

 20 h - Jota Quest  

 21 h - Fernando & Sorocaba   

 

Dia 07/06 

 14 h - VillaMix em Casa Modão (Leonardo, 
Rio Negro e Solimões, Trio Parada Dura, Ce-
zar e Paulino e a dupla Matogrosso & Mathias)   

 16 h - Thaeme e Thiago  

 18 h - Mumuzinho 

Ficção vira realidade?  

congerdesign por Pixabay  

   No site Folha de Londrina é possível ler 
uma matéria, muito interessante, de autoria 
de Laís Taine, discutindo sobre carros 
voadores, civilização flutuante, passarelas 
rolantes, máquinas de comida, videoconfe-
rência, leitura na tela entre outros. Confira 
clicando aqui. 

RS Noticias 

https://www.youtube.com/sescsp
https://www.youtube.com/user/d2oficial
https://youtu.be/iA7J8oj-UFI
https://youtu.be/RFS_XBmFo6E
https://youtu.be/fBcVlEEy4O4
https://www.youtube.com/user/zncoficial
https://www.youtube.com/user/jotaquest
https://youtu.be/Xkzcx_o7NN0
https://youtu.be/JaAJaWF-eH8
https://youtu.be/JaAJaWF-eH8
https://youtu.be/JaAJaWF-eH8
https://www.youtube.com/user/thaemeethiago
https://youtu.be/FwYZVMpunp0
https://www.folhadelondrina.com.br/folha-mais/carros-voadores-civilizacao-flutuante-o-que-os-jetsons-tem-em-comum-com-2020-2980929e.html
https://www.folhadelondrina.com.br/folha-mais/carros-voadores-civilizacao-flutuante-o-que-os-jetsons-tem-em-comum-com-2020-2980929e.html

