
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATÁLOGO DE PROJETOS CIENTÍFICOS 

 
“A Ciência no combate à Covid-19 e 
aos seus efeitos diretos e indiretos” 

INSTITUTO DE BIODIVERSIDADE E SUSTENTABILIDADE 
NUPEM/UFRJ 

 
 

JUNHO 2020 



2 
 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

A Direção Adjunta de Pesquisa da UFRJ torna público o Catálogo de 
Projetos Científicos “A Ciência no Combate à COVID-19 e aos seus Efeitos 
Diretos e Indiretos”, que reúne os projetos de pesquisa científica do Instituto de 
Biodiversidade e sustentabilidade – NUPEM/UFRJ em resposta a demanda 
social para melhor compreensão sobre à Covid-19 provocada pelo vírus Sars-
Cov-2, as formas de enfrentar as manifestações da doença no organismo 
humano e os efeitos diretos e indiretos da pandemia na sociedade. 

O objetivo da elaboração do catálogo é divulgar e angariar apoio 
financeiro para desenvolvimento e implementação de pesquisas na área. Na 
publicação, são apresentados os coordenadores e uma descrição sucinta dos 
projetos. Há também informações sobre a situação atual em que as pesquisas 
se encontram, suas estimativas orçamentárias, cronograma de desenvolvimento 
e previsão de conclusão. 

 

 

 

REALIZAÇÃO 

Direção Adjunta de Pesquisa do NUPEM/UFRJ 

Diretora: Dra. Cintia Monteiro de Barros 

Dr. Rodrigo Lemes Martins 

Secretaria: MSc. Ástrea Castro 
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Título: Diagnóstico molecular da COVID-19 e análise de genoma viral de SARS-CoV-2 

no município de Macaé. 

 

Coordenador e proponente: Prof. Dr. Rodrigo Nunes da Fonseca 

 

Equipe: Prof. Dr. Jackson de Souza Menezes, Profa. Dra. Natalia Martins Feitosa, Profa. 

Dra. Manuela Leal da Silva, Profa. Dra. Cintia Monteiro de Barros, Profa. Flávia Borges 

Mury, Profa. Dra. Analy Machado de Oliveira Leite, Profa. Dra. Carla Zilberberg, Profa. 

Ana Cristina Petry, Prof. José Luciano Nepomuceno da Silva, Profa. Raquel de Souza 

Gestinari , Prof. Rafael Nogueira Costa, Prof. Carlos Eduardo Lopes da Silva, MSc. 

Bruno da Costa Rodrigues, Prof. Pablo Rodrigues Gonçalves, MSc. Keity Jaqueline 

Chagas Vilela Nocchi. 

 

Laboratórios envolvidos: Laboratório Integrado de Microbiologia e Bioprocessos, 

Laboratório Integrado de Ciências Morfofuncionais; Laboratório Integrado de 

Biociências Translacionais; Laboratório Integrado de Diversidade Molecular e 

Fisiológica; Laboratório Integrado de Biologia Computacional e Pesquisa em Ciências 

Farmacêuticas; Laboratório Integrado de Bioquímica; Laboratório Integrado de Biologia 

Molecular; Laboratório de Apoio Técnico-Científico de Genômica Funcional. 

 

Órgão de Fomento: Submetido à Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa 

do Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ 

 

Edital: AÇÃO EMERGENCIAL PROJETOS PARA COMBATER OS EFEITOS DA 

COVID-19 – PARCERIA FAPERJ/SES – 2020 

 

Resumo: O presente projeto agrega pesquisadores que atuam em pesquisas 

multidisciplinares no Norte Fluminense. Esta equipe é formada por docentes que foram 

contratados entre 2009 e 2019 na Universidade Federal do Rio de Janeiro, dentre os quais 

Cientistas do Nosso Estado, Jovem Cientistas do Nosso Estado e bolsistas de 

produtividade do CNPq. O projeto de diagnóstico molecular do COVID-19 possui apoio 

da Prefeitura de Macaé, de hospitais filantrópicos e privados do município e instituições 

públicas e privadas. Tendo em vista que Macaé é a cidade com maior fluxo diário de 

indivíduos no interior do Estado devido à grande população flutuante trabalhadora nas 
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empresas de óleo e gás, o município pode se constituir numa importante região de 

reintrodução da doença em nosso Estado. Até o presente momento, foram realizados mais 

de 600 testes de PCR em tempo real no Instituto NUPEM, e espera-se aumentar este 

número para cerca de 6000 testes por mês, utilizando recursos de doações e do presente 

projeto. Além disso, o presente projeto é o primeiro da região Norte Fluminense a buscar 

determinação da sequência do genoma viral do SARS-CoV-2. Tal estratégia permite 

monitorar se o SARS-CoV-2 está sofrendo mutações que possam torná-lo mais virulento 

ou até mesmo mais vulnerável a algum tipo de tratamento. Espera-se ainda contribuir para 

um melhor entendimento acerca dos aspectos fisiopatológicos da doença COVID-19 

considerando os dados de bioinformática e imuno-informática a serem produzidos, 

especialmente relacionados às diferenças do genoma viral encontradas nos indivíduos 

com diferentes níveis de gravidade da doença. Espera-se que ao final do presente projeto 

tenhamos dados suficientes para compreender a epidemiologia da dispersão do vírus e a 

genômica do COVID-19 em Macaé e consequentemente no Norte Fluminense. 

 

Orçamento: R$160.000,00 

Cronograma: 

ATIVIDADE 2020 2021 

  jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr maio jun jul 

1. Submissão e apreciação 

pelo CEP 

                            

2. Coleta de dados/Exame 

físico 

                            

3. Coleta de material 

biológico/testagem dos 

pacientes para COVID-19 

                            

4 - Escolha dos pacientes que 

terão o sequenciamento 

viral realizado 

              

5.  Sequenciamento do 

genoma viral 

                            

6. Análise de bioinformática 

e imunoinformática 

                            

7. Divulgação científica                             

8. Divulgação dos 

resultados/Entrega relatório 

final 
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Título: Apoio ao NUPEM UFRJ-Macaé Para Implementação de Laboratório de 

Campanha para Testagem e Pesquisa do COVID-19  

 

Coordenador geral do projeto: Prof. Dr. Amilcar Tanuri, do Laboratório de Virologia 

Molecular do Instituto de Biologia, do Centro de Ciências da Saúde da UFRJ. 

 

Coordenação Local: Prof. Dr. Rodrigo Nunes da Fonseca, Diretor Geral do NUPEM / 

UFRJ-Macaé. 

 

Equipe - Unidades da UFRJ envolvidas e respectivas Coordenações: 

Instituto de Biologia: Prof. Dr. Orlando Ferreira, Profa. Dra. Cynthia Chester, Prof. Dr. 

Rodrigo Brindeiro, Profa. Dra. Carolina Voloch e Prof. Dr. André Santos 

Instituto NUPEM: Prof. Dr. Rodrigo Nunes da Fonseca (Diretor Geral), Profa. Dra. 

Cintia Monteiro de Barros (Diretora Adjunta de Pesquisas – NUPEM), Profa. Dra. Ana 

Petry, Profa. Dra. Analy Leite, Profa. Dra. Carla Zilberberg, Barros, Profa. Dra. Flavia 

Mury, Prof. Dr. Jackson de Souza Menezes, Prof. Dr. José Luciano Nepomuceno, Profa. 

Dra. Manuela Leal, Profa. Dra. Natalia Martins Feitosa, Profa. Dra. Raquel Gestinari e 

Msc. Bruno Rodrigues  

 

Instituições participantes e elaboradoras do projeto: Ministério Público Federal, 

Ministério Público do Trabalho, Prefeitura Municipal de Macaé. 

Instituições parceiras do projeto: Irmandade São João Batista de Macaé, UNIMED 

Costa do Sol, médicos do Trabalho com atuação em Macaé 

 

Laboratórios NUPEM: Laboratório Integrado de Microbiologia e Bioprocessos (Mário 

Alberto Netto), Laboratório Integrado de Ciências Morfofuncionais; Laboratório 

Integrado de Biociências Translacionais; Laboratório Integrado de Diversidade 

Molecular e Fisiológica e Laboratório Integrado de Biologia Computacional e Pesquisa 

em Ciências Farmacêuticas. 

 

Resumo: o presente projeto agrega Instituições Públicas, Privadas e diversos atores da 

sociedade civil para a Testagem e Pesquisa do COVID-19 no município de Macaé. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil é um dos países que menos 

realiza testes em sua população. Visando modificar este quadro no município de Macaé, 
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o principal objetivo do projeto é ampliar a testagem via RT-PCR (técnica padrão-ouro) e 

prover dados para uma análise científica dos efeitos da COVID-19 no município de 

Macaé. Os dados científicos gerados a partir da testagem e demais pesquisas serão 

publicados em revistas especializadas e ficarão disponíveis para o Poder Público 

Municipal, empresas da região e sociedade civil de Macaé. 

Orçamento: 

• Total de custeio Fase 1A+1B (6300 testes): R$353.568,26, o que corresponde a R$ 

56,12 por teste. 

• Total de custeio Fase 2: 36.000 testes. R$ 548.301,60 (reagentes para extração de 

RNA) + R$ 397.996,34 (cDNA e PCR) + R$ 309.556,90 (plásticos, tubos, sacos de 

lixo, sendo estes valores obtidos a partir da multiplicação dos itens da TABELA 1. 

R$ 1.255.854,84 dividido por 36 mil testes = R$ 34,88 por cada teste. 

• Descrição: Equipamento e acessórios necessários para extração automatizada de RNA 

viral. Este equipamento é fundamental para automatização, segurança, confiabilidade 

e maior velocidade do processo de extração de RNA. Total do equipamento: R$ 

332.520,80. 

• Total Fase 2: Equipamentos + Custeio = R$ 1.144.735,53 + R$ 1.255.854,84 = R$ 

2.400.590,37, representando preço de R$ 66,68 reais/teste. 

 

Cronograma: 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO LCC-UFRJ-

MACAÉ 

Início Fim 

Fase l A -Realização de 20 testes/dia (400 testes/mês).  

 

Fase manual com participação de voluntários e doações de 

parceiros da Rede Hospitalar e Prefeitura. 

06/04/2020  22/ 05/ 2020 -500 testes já 

realizados pelo NUPEM/ UFRJ  

Fase l B -Realização de 40 a 60 testes/ dia (800, 1200 

testes/mês). Obtenção de recursos e compra de reagentes, 

equipamentos e insumos para as próximas etapas. 

Planejamento e compra de equipamentos necessários para 

Fase 2 (automação do processo), na dependência de obtenção 

de recursos junto aos parceiros:  

 

R$ 1.250.000,00 em equipamentos de grande porte. 

 

R$250.000,00 em equipamentos de pequeno porte. 

 

R$ 1.250.000,00 em insumos.  

25/ 05/2020  25/06/ 2020  

Fase 2 -Realização de 200 a 300 testes/dia (4.000 a 6.000 

testes/ mês), com a expectativa de 36.000 testes em seis meses. 

Instalação dos equipamentos para automatização. 

 

Esta etapa depende da obtenção de recursos na forma de 

doações. 

25/06/2020  31/12/2020 6 mil testes/mês  
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Título: Cuidado Ecológico: Os Ribeirinhos de Macaé no centro da discussão – Impactos 

da Mudança no uso dos solos na disponibilidade hídrica, biodiversidade e saúde da 

família: estudo de caso da Bacia do Rio Macaé (Macaé-UFRJ). 

Coordenadora: Glaucia Valente Valadares – Francisco de Assis Esteves 

Equipe: Estudantes do Mestrado Profissional Ambiente, Saúde e Sociedade - Instituto de 

Biodiversidade e Sustentabilidade NUPEM/ UFRJ; estudantes do Mestrado e Doutorado 

da Pós-Graduação da Escola de Enfermagem Anna Nery em rede com ações do 

Laboratório; e estudantes de graduação de iniciação científica PIBIc, estagiários de 

Pesquisa e envolvidos com ações a Diretoria Adjunta de Extensão do NUPEM 

Laboratório envolvido: Integrado de Saúde e Sustentabilidade - LISS. 

Resumo: no tocante ao Laboratório de Saúde e Sustentabilidade (LISS) estamos em plena 

atividade, com reuniões virtuais (que inclusive compartilhei chamada do grupo no zap 

docentes), confecção de artigos (alguns já aceitos e outros publicados), articulação com 

o ensino e a extensão (produção de materiais lúdicos para aplicação e adoção nas 

comunidades mediante ações de combate à COVID 19, bem como produção de artigos 

específicos através da revisão integrativa), dentre outras ações, como o avanço nos 

trabalhos pertinentes a Pós-graduação (integração EEAn Mestrado/ Doutorado 

acadêmicos e NUPEM Mestrado Profissional - sempre com orientações semanais 

virtuais). No tema central é o estilo de vida das pessoas com nexo a saúde integral, logo, 

tudo de relação com à pandemia, haja vista adoção de práticas diárias. Mas, também, 

estamos realizando uma revisão integrativa ampliada sobre a Covid 19 e as medidas 

terapêuticas. Ajudando a transformação da consciência ingênua em consciência crítica 

das comunidades através de informativos lúdicos sobre assuntos cabíveis à pandemia. 

Status atual do projeto: Ativo. 

Órgão de Fomento: FAPERJ 

Edital: E/03-2015 – E-26/010.001232/2015 REF. 210.882/2015 (Programa de Apoio a 

Projetos Temáticos no Estado do Rio de Janeiro – 2019) 

Orçamento estimado: R$250.000,00 

Cronograma previsto: em revisão devido à recente liberação do recurso desse edital de 

2015. 
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Título: Reposicionamento de fármacos e investigação de substâncias bioativas no 

enfrentamento da COVID-19 e outras epidemias: estudos in silico, in vitro e 

desenvolvimento de formulações farmacêuticas  

 

Proponente: Rodrigo Nunes da Fonseca 

Coordenação: Manuela Leal da Silva 

 

Equipe (professores e pesquisadores): Rodrigo Nunes da Fonseca; Manuela Leal da 

Silva; Paulo Mascarello Bisch; Ernesto Raul Caffarena; Diego Allonso R. S. Silva; 

Magdalena N. Rennó; Pedro H. M. Torres; Tácio V. A. Fernades; Aurea Valadares 

Folgueras-Flatschart; Américo de Araújo Pastor Junior; Roberto Becht Flatschart; Teo 

Bueno de Abreu. 

 

Laboratórios envolvidos: Laboratório Integrado em Ciências Morfofuncionais, 

Laboratório Integrado de Educação e Divulgação Científica (LABDIC), e Laboratório 

Integrado de Biologia Computacional e Pesquisa em Ciências Farmacêuticas 

(LAMIFAR) 

 

Resumo: A atual pandemia de coronavirus, causada pelo SARS-Cov-2, impõe um grande 

desafio para a ciência e estrutura do sistema de saúde de todos os países do globo devido 

a capacidade de disseminação do vírus e alta taxa de casos graves. A necessidade de 

suporte de terapia intensiva para uma parcela considerável dos pacientes e o tempo de 

internação prolongado até a alta hospitalar desafiam os sistemas de saúde ao redor do 

mundo e em especial no Brasil. Além disso, ainda não há tratamentos antivirais 

específicos ou vacinas para SARS-CoV-2. 

É urgente o investimento em pesquisas que focam não somente nas alternativas de manejo 

clínico e epidemiológico da pandemia, mas também em propostas de medicamentos 

capazes de inibir a infecção viral e controlar a evolução da doença no individuo, 

minimizando seus efeitos severos e reduzindo a necessidade de internação, evitando 

assim o colapso do sistema de saúde 

Em um esforço para contribuir para o desenvolvimento de ferramentas que possam 

auxiliar no combate a essa pandemia, reunimos um grupo de pesquisadores com 

reconhecida experiência em Bioinformática e em Biotecnologia com o objetivo de propor 

fármacos com potencial antiviral para Sars-Cov-2 a partir de técnicas de 



9 
 

reposicionamento de fármacos e investigação in silico e in vitro de compostos naturais 

brasileiros para o enfrentamento da COVID-19. Os alvos moleculares escolhidos para a 

triagem virtual direcionado à busca por inibidores específicos para o coronavírus são as 

proteases e helicases virais, que têm sido os principais alvos para desenvolvimento de 

novos antivirais. Essas classes de enzimas são fundamentais não somente para a 

replicação viral, mas também para a patofisiologia da doença. 

Para isso, este projeto foi elaborado englobando duas frentes de trabalho: uma in silico, 

que a partir de informações estruturais das proteases e helicase virais irá rastrear 

compostos com alta afinidade de interação com esses alvos, e uma in vitro, que testará a 

atividade das substâncias previamente selecionadas pelos ensaios in silico na atividade 

das enzimas virais, as quais serão produzidas de forma recombinante. 

Com os resultados gerados neste projeto, pretendemos propor potenciais antivirais para 

aplicações terapêuticas que acelerem a recuperação dos pacientes e inibam a 

disseminação do vírus, contribuindo para o controle da pandemia e descongestionamento 

do sistema de saúde. 

Status atual do projeto: Análises in silico. 

Órgão de Fomento: Não aprovado 

Edital: Chamada MCTI/CNPq/CT-Saúde/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 – Pesquisas para 

enfrentamento da COVID-19, suas consequências e outras síndromes respiratórias agudas 

graves.  

Linha 1.2.1.1 - Estudos para avaliação de alternativas terapêuticas para a COVID-19 

Orçamento estimado: R$150.000,00 

Cronograma previsto: 36 meses a partir da aprovação.  
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TITULO: Diagnóstico molecular da COVID-19 e arboviroses no município de Macaé e 

análise de genoma viral. 

 

Proponente: Jackson de Souza Menezes 

 

Equipe: Docentes - Jackson de Souza Menezes; Cintia Monteiro de Barros; Flavia 

Borges Mury; Manuela Leal Da Silva; Natalia Martins Feitosa; Rodrigo Nunes da 

Fonseca; Analy Machado de Oliveira Leite; Francisco de Assis Esteves; Carla Zilberberg. 

 

Laboratório envolvido: Laboratório Integrado de Biociências Translacionais, 

Laboratório Integrado de Ciências Morfofuncionais, Laboratório de Diversidade 

Molecular e Fisiológica, Laboratório de Microbiologia e Bioprocessos, Laboratório 

Integrado de Ecologia 

 

Resumo: Ampliar capacidade de testagem do laboratório de campanha do NUPEM / 

UFRJ- Macaé. Utilizar ferramentas de genômica e bioinformática para a análise e 

descrição do genoma do Sars-Cov2 circulante em nossa região e propor novos métodos e 

técnicas de diagnostico molecular e sorológico. 

 

Status atual do projeto: Aguardando aprovação da CAPES 

Órgão de Fomento: CAPES-EPIDEMIAS - Programa Estratégico Emergencial de 

Prevenção e Combate a Surtos, Endemias, Epidemias e Pandemias 

Edital: Edital de Seleção Emergencial I - Prevenção e Combate a Surtos, Endemias, 

Epidemias e Pandemias. 

 

Orçamento estimado: R$150.000,00 

Cronograma previsto: 36 meses a partir da aprovação.  
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Título: Impactos da pandemia e do afastamento social na fauna silvestre brasileira 

 

Coordenador: Pablo Rodrigues Gonçalves 

Equipe: Isabelle Chagas (IC); Isabelle Lages (IC); Ligia Bechara (IC); Beatriz Memória 

(IC); Carlos Eduardo Maverick (IC); Maviael Lenart (IC); Bianca Rodrigues (IC); Helio 

Secco (Doutorado); Vitor Oliveira (Mestrado); Susana de Sá Marques (TAE); Fernando 

Barreto (Secretaria Municipal de Ambiente); Alexandre Bezerra (Secretaria Municipal de 

Ambiente). 

Laboratórios envolvidos: Laboratório Integrado de Pesquisa em Biologia de 

Vertebrados 

Resumo: Durante os últimos 20 mil anos, a humanidade (Homo sapiens) deixou de ser 

uma espécie qualquer de primata africano para monopolizar praticamente todos os 

espaços do planeta para produção de seu alimento, transporte, moradia, entre outras 

atividades. Como resultado dessa expansão demográfica e espacial, todos os humanos do 

planeta juntamente com seus animais de criação hoje compõem uma biomassa sete vezes 

maior do que a de todos os demais animais silvestres do mundo juntos. Neste contexto do 

mundo dominado por humanos, a fauna silvestre atual sobrevive em pequenos "guetos" 

de áreas silvestres protegidas, que juntas não somam mais de 2% de toda a superfície do 

planeta. Com as medidas de afastamento social para controle da pandemia de COVID-

19, hipotetizamos que essa fauna silvestre reclame mais os espaços urbanos e rurais antes 

pouco ocupados, e que um menor número de interações negativas com humanos, como 

atropelamentos e acidentes, ocorra. O presente projeto vem então mapear relatos 

anedóticos e analisar dados quantitativos de impactos à fauna durante o período da 

pandemia que permitam testar essa hipótese. 

Órgão de Fomento: Recursos próprios 

Orçamento: R$ 15.000,00 

Cronograma: 12 meses 
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Título do projeto: Triagem virtual para busca de novos antivirais contra SARS-COV-2 

Coordenadora: Paula Alvarez Abreu 

Equipe: Aluna de Pós-doc: Daiane de Jesus Viegas, Aluno de doutorado: Vitor Won-

Held Rabelo, aluna de mestrado Caroline Reis Santiago, Aluno de IC: João Pedro Neves 

Laboratório envolvido: Laboratório Integrado de Pesquisa em Biologia Computacional 

e Pesquisa em Ciências Farmacêuticas. 

Resumo: O projeto tem como objetivo buscar potenciais antivirais contra SARS-COV-

2. A partir de bancos de produtos naturais e sintéticos, será realizada uma triagem virtual 

por farmacóforo e baseado no receptor tendo como alvo duas proteínas não estruturais do 

vírus SARS-COV-2, e será realizada triagem por propriedades farmacocinéticas e 

toxicológicas para obtenção de potenciais candidatos para os testes in vitro. 

Status atual do projeto: Em andamento 

Órgão de Fomento: Recursos próprios 

Orçamento: R$ 15.000,00 

Cronograma: Início do projeto: Maio; Maio: Revisão da literatura e busca de potenciais 

alvos para estudo, validação das metodologias, definição das estratégias, montagem do 

banco de dados para triagem; Junho: Triagem virtual baseada em farmacóforo nos bancos 

de dados para a busca de inibidores dos potenciais inibidores para os alvos de SARS_Cov-

2; Julho Filtragem das propriedades farmacocinéticas e toxicológicas, triagem virtual 

baseada no receptor; Agosto: Análise dos resultados, cálculo de outras propriedades 

farmacocinéticas; Setembro: Seleção dos ligantes mais promissores, parceria para os 

testes biológicos e aquisição das substâncias; Outubro: Início das análises com outro alvo 

terapêutico; 6 meses seguintes: repetição das etapas anteriores com outro alvo e outros 

bancos de ligantes para seleção de mais ligantes promissores para avançar nos ensaios 

para desenvolvimento de novos antivirais. 
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Título do projeto: Trabalho Sexual e Trabalhadores Sexuais na Crise do COVID 19 

 

Coordenador(es): Soraya Simões (IPPUR); Thaddeus Blanchette (NUPEM) 

Equipe: Ana Paula da Silva (UFF); Laura Murray (UFRJ); Thayane Bretas (Rutgers) 

Laboratório envolvido: Integrado de Saúde e Sustentabilidade - LISS. 

Resumo: Observação dos pontos de prostituição na cidade de Rio de Janeiro para 

verificar quais são abertas durante a pandemia e sob quais condições. Também estamos 

dando apoio a organizações nacionais das prostitutas para conseguir dinheiro e recursos 

para a sobrevivência de membros da categoria. Estamos concentrando as melhores 

práticas desenvolvidas por esses grupos e as divulgando através por plataformas de mídia 

social. Mais particularmente, na área de pesquisa, estamos mantendo uma contagem do 

uso de máscaras e outros equipamentos protetivos por populações distintas, 

particularmente moradores de ruas, polícias, bombeiros e ambulantes. Temos notado, em 

particular, um desequilíbrio acentuado nos comportamentos de homens e mulheres -- em 

todos os níveis sociais -- em termos de seu uso de equipamentos protetores. Artigo 1: Em 

revisão e sendo cotado para publicação por Elsevier. Versões preliminares já disponíveis 

em português e inglês na internet; Artigo 2: sendo confeccionado; Projeto "Rio como 

Método", criado em combinação com a Universidade de Califórnia, Santa Mônica, 4 

artigos, previstos para o final de Julho; Campanha de conscientização: a combinar com 

os docentes e pesquisadores da Saúde Pública e o TIC, UFRJ-Macaé 

Status atual do projeto: Continuando. 2 artigos já escritos. Proposta de campanha de 

conscientização, direcionado para os homens, sendo abordado. 

Órgão de Fomento: Recursos próprios 

Orçamento: R$ 15.000,00 

Cronograma: 12 meses 
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Título do projeto: Teste sorológico de baixo custo para COVID-19 com antígenos 

fluorescentes 

Coordenador: Dr. Marco Antonio Lopes Cruz 

Equipe: Drª Lilian Maria Garcia Bahia de Oliveira; Drª Moema Monteiro Batista 

Laboratório envolvido: Laboratório Integrado de Biotecnologia  

Resumo: Diante da demanda mundial por testes laboratoriais para o diagnóstico da 

COVID-19, tanto para testes de infectados (tipo PCR) ou imunizados (tipo imunológico), 

a OMS fortemente recomenda que se utilize as competências locais para a produção de 

testes, sobretudo os testes de imunodiagnóstico, isto é, aqueles que detectam anticorpos 

anti-SARSCov-2 na população. O conhecimento acerca do diagnóstico de indivíduos já 

imunizados será estratégico para a retomada segura das atividades laborais, culturais de 

lazer e educação. A técnica de ELISA é uma das mais sensíveis para diagnósticos 

laboratoriais e pode ser usada também para identificação de diferentes anticorpos que 

para além do diagnóstico propriamente dito, podem auxiliar na melhor compreensão do 

perfil da resposta imune do indivíduo e auxiliar no prognóstico individual. Utilizando um 

antígeno fluorescente pode-se desenvolver um teste bastante sensível, visto que o limite 

de detecção de uma proteína fluorescente é próximo de 1,0 ng (1,0 x 10-6 mg) ou menos. 

Nesse sentido o nosso projeto busca integrar conhecimento científico de diferentes áreas 

(in vitro e in sílico) para produzir ferramentas moleculares objetivando: o 

desenvolvimento de testes para imunodiagnóstico de baixo custo para aplicação em larga 

escala e gerar indicadores epidemiológicos moleculares preditivos de prognóstico da 

COVID-19. Identificar, analisar e desenvolver moléculas de baixo peso como potenciais 

fármacos de ação contra a COVID-19 também estão entre as ações desenvolvidas por 

esse grupo. 

Status atual do projeto: O projeto finalizou a etapa de planejamento de ensaios para 

imunodiagnóstico e entramos na fase de captação de recursos. Paralelamente estamos 

trabalhando na análise de diferentes moléculas para identificação de potencial fármaco 

contra SARS-CoV-2. 

Órgão de Fomento: PR-2 

Orçamento: R$99.628,00 
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Cronograma: 

1a fase – Planejamento dos testes de imunodiagnósticos – Concluída 

2a fase – Produção dos antígenos em escala piloto e validação dos testes imunológicos 

– 12 -14 semanas - 4 semanas para produção dos antígenos. 

3a fase – Produção e purificação dos antígenos para aplicação dos testes em larga escala, 

considerando toda a população de Macaé (252.000 habitantes) - 4 semanas 

4a fase – Estabelecimento da estrutura visando aplicação dos testes na população de 

Macaé (252.000 habitantes), considerando apoio público local para a execução de 

aproximadamente 1.000 (um mil) testes por dia – 8-12 semanas 
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Título: Produção e Recepção Audiovisual na Formação em Ciências Biológicas: um 

estudo holístico sobre os usos e a produção de sentidos a partir de audiovisuais nas ações 

formativas do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade. 

Órgão de Fomento: FAPERJ - N° de mat.: 2019.03973.1 - Delib.: 2019/7292 - Valor 

aprovado: R$ 18.300,00 

Coordenador: Américo de Araújo Pastor Junior (Docente - Coordenador) 

Equipe: Teo Bueno de Abreu (Docente); Paula Alvarez Abreu (Docente); Rodrigo Lemes 

Martins (Docente); Luiz Augusto Coimbra de Rezende Filho (Docente – NUTES/UFRJ); 

Marcus Vinicius da Silva Pereira (Docente – NUTES/UFRJ); Wagner Goncalves Bastos 

(Docente – FFP/UERJ); Júlia Silva da Cruz (graduação); Ketma Nunes Vaz (graduação); 

Mayara Castiçal Guimarães (graduação); Pamella Cristina Soares Santana (graduação); 

Josué Marcelo de Almeida Silva (Técnico). 

Laboratórios envolvidos: Laboratório Integrado de Educação e Divulgação Científica 

(LABDIC), Laboratório Integrado de Saúde e Sustentabilidade (LISS) e Laboratório 

Integrado de Biologia Computacional e Pesquisa em Ciências Farmacêuticas 

(LAMIFAR). 

Edital: 211.220/2019. Programa: ARC-2019 - Auxílio ao Pesquisador Recém 

Contratado.  

Resumo: O projeto tem por objetivo compreender os usos de filmes e vídeo utilizados 

em processos de ensino-aprendizagem, divulgação científica e ações de popularização da 

ciência. Tal proposta é relevante pois os vídeos em geral têm seus usos educativos 

sustentados por pressupostos que raramente foram objetos de pesquisas empíricas. As 

dinâmicas de uso e produção de vídeos para tais propósitos raramente foram objetos do 

escrutínio científico, sobretudo pesquisas empíricas. Seria preciso olhar toda a 

complexidade envolvida nesse uso e considerar tanto os produtores dos audiovisuais 

(filmes/vídeos), espectadores, práticas cotidianas e o contexto sociocultural no qual estes 

sujeitos produzem e compartilham sentidos. O desenho da pesquisa envolve os diversos 

aspectos que fazem parte de produção de sentido de um filme: práticas cotidianas (de 

produção e de recepção de sentidos), contexto sociocultural e texto. Situamos a pesquisa 

dentro dos estudos culturais, e selecionamos métodos de verbalização da experiência de 
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produtores e receptores a respeito de suas práticas de produção de sentidos. Esta pesquisa 

utiliza análises fílmicas, entrevistas em profundidade, grupos de discussão, produção de 

mídias, análise de materiais didáticos e de divulgação científica, aplicação de 

questionários e observação etnográfica. 

Obs.: O Projeto atualmente tem contemplado estudo sobre mídias voltadas a divulgação 

científica e popularização da ciência no contexto de conteúdos relacionados ao covid-19. 

Orçamento: R$ 18.300,00 

Cronograma: dois anos a partir da liberação do recurso. 
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Título: Ampliação da rotina de Diagnóstico do SARS-Covid-19 no Município de Macaé 

Órgão de Fomento: Justiça Federal do Rio de Janeiro 

Coordenador: Dr. Rodrigo Nunes da Fonseca 

Equipe: Profª.Dra. Natália Martins Feitosa (doutorado em Biologia do Desenvolvimento 

– Universidade de Colônia); MsC. Bruno da Costa Rodrigues (mestrado em Ciências 

Biológicas- Biofísica- UFRJ); Prof. Dr. Jackson de Souza Menezes (doutorado em 

Ciências Biológicas - Fisiologia – UFRJ); Prof. Dr. José Luciano Nepomuceno da Silva 

(doutorado em Ciências Biológicas - Fisiologia – UFRJ); Prof. Dra. Manuela Leal da 

Silva (doutorado em Ciências Biológicas- Biofísica- UFRJ); Prof. Dra. Carla Zilberg 

(Doutorado em Ciências Biológicas – Genética – UFRJ); Prof. Dra. Cintia Monteiro de 

Barros (doutorado em Ciências Morfológicas – UFRJ) Prof. Dra. Flávia Borges Mury 

(doutorado em Biociências e Biotecnologia – UENF); Prof. Dra. Analy Machado de 

Oliveira Leite (doutorado em Ciências de Alimentos – UFRJ). 

Laboratórios envolvidos Laboratório Integrado de Ciências Morfofuncionais, 

Laboratório Integrado de Biociências Translacionais, Laboratório de Diversidade 

Molecular e Fisiológica, Laboratório integrado de Biologia Computacional e pesquisa em 

ciências farmacêuticas, Laboratório integrado  de Microbiologia e Bioprocessos (Prof. 

Mário Alberto Netto) 

Edital: Edital nº jfrj-edt-2020/00096/ edital de seleção de entidades para fins de 

recebimento de recursos provenientes de Prestação pecuniária - covid-19 

Resumo: Segundo as diretrizes publicadas pelo Ministério da Saúde, o reconhecimento 

precoce e o diagnóstico rápido são essenciais para impedir a transmissão e fornecer 

cuidados de suporte em tempo hábil a fim de conter a epidemia de SARS-Covid-19. O 

quadro clínico inicial da doença é caracterizado como Síndrome Gripal, na qual o paciente 

pode apresentar febre e/ou sintomas respiratórios. Existem no momento dois tipos de 

diagnóstico: o sorológico e o RT-PCR  (do inglês, Polymerase Chain Reaction, biologia 

molecular).  O teste sorológico só apresenta bons resultados a partir de 8 dias de infecção, 

e, este tempo de janela imunológica pode ser danoso, uma vez que as pessoas infectadas 

podem transmitir a doença. De forma, que o teste de primeira escolha é o RT-PCR, este, 

uma vez que, amplifica sequências de RNA do vírus, possibilitando sua identificação 
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mesmo em pessoas recentemente infectadas, ou seja, faz o diagnóstico mais precoce. 

Entretanto, deve-se observar que, para realizar tal tipo de exame se faz necessário 

estrutura física especializada, reagentes específicos para biologia molecular e de equipe 

técnica qualificada. O Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade – NUPEM/UFRJ, 

na figura do seu diretor prof. Rodrigo Nunes da Fonseca, vem juntamente com diversos 

pesquisadores desta instituição que são doutores qualificados no desenvolvimento das 

metodologias de Biologia molecular, realizando o diagnóstico para COVID-19 em 

colaboração com a prefeitura de Macaé. Diariamente, 60 testes são realizados devido a 

restrição de insumos. O NUPEM possui profissionais qualificados, equipamentos 

especializados, entretanto, para ampliar o número de testes diários de diagnóstico por 

PCR, se faz necessário a compra de insumos (reagentes de biologia molecular e 

descartáveis plásticos – Tubos de microcentrífuga (eppendorf), ponteiras). Dessa forma, 

os reagentes e plásticos laboratoriais listados acima (tabela) são essenciais para a 

amplificação  do RNA viral, pipetagem de amostras dos pacientes e realização de mais 

exames podendo chegar a 300 exames diários.Obs.: O Projeto atualmente tem 

contemplado estudo sobre mídias voltadas a divulgação científica e popularização da 

ciência no contexto de conteúdos relacionados ao covid-19. 

Orçamento: R$ 33.000,00 

Cronograma: um ano a partir da liberação do recurso. 
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Título: Diagnóstico molecular da COVID-19 e análise de genoma viral de SARS-CoV-2 

no município de Macaé 

Órgão de Fomento: Submetido à Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa 

do Estado do Rio de Janeiro - FAPERJ 

Coordenador: Dr. Rodrigo Nunes da Fonseca 

Equipe: Prof. Dr. Jackson de Souza Menezes, Profa. Dra. Natalia Martins Feitosa, Profa. 

Dra. Manuela Leal da Silva, Profa. Dra. Cintia Monteiro de Barros, Profa. Flávia Borges 

Mury, Profa. Dra. Analy Machado de Oliveira Leite, Profa. Dra. Carla Zilberberg, Profa. 

Ana Cristina Petry, Prof. José Luciano Nepomuceno da Silva, Profa. Raquel de Souza 

Gestinari , Prof. Rafael Nogueira Costa, Prof. Carlos Eduardo Lopes da Silva, MSc. 

Bruno da Costa Rodrigues, Prof. Pablo Rodrigues Gonçalves, MSc. Keity Jaqueline 

Chagas Vilela Nocchi. 

Laboratórios envolvidos Laboratório Integrado de Microbiologia e Bioprocessos (Prof. 

Mário Alberto Netto),Laboratório Integrado de Ciências Morfofuncionais, Laboratório 

Integrado de Biociências Translacionais, Laboratório Integrado  de Diversidade 

Molecular e Fisiológica, Laboratório Integrado de Biologia Computacional e pesquisa em 

ciências farmacêuticas, Laboratório Integrado de Bioquímica, Laboratório Integrado de 

Biologia Molecular, Laboratório de Apoio Técnico-Científico de Genômica Funcional. 

Edital: Ação emergencial projetos para combater os efeitos da covid-19 – Parceria 

FAPERJ/SES – 2020 

Resumo: O presente projeto agrega pesquisadores que atuam em pesquisas 

multidisciplinares no Norte Fluminense. Esta equipe é formada por docentes que foram 

contratados entre 2009 e 2019 na Universidade Federal do Rio de Janeiro, dentre os quais 

Cientistas do Nosso Estado, Jovem Cientistas do Nosso Estado e bolsistas de 

produtividade do CNPq.  O projeto de diagnóstico molecular do COVID-19 possui apoio 

da Prefeitura de Macaé, de hospitais filantrópicos e privados do município e instituições 

públicas e privadas. Tendo em vista que Macaé é a cidade com maior fluxo diário de 

indivíduos no interior do Estado devido à grande população flutuante trabalhadora nas 

empresas de óleo e gás, Macaé pode se constituir numa importante região de reintrodução 

da doença em nosso Estado.  Até o presente momento, foram realizados mais de 600 testes 
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de PCR em tempo real no Instituto NUPEM, e espera-se aumentar este número para cerca 

de 6000 testes por mês, utilizando recursos de doações e do presente projeto. Além disso, 

o presente projeto é o primeiro da região Norte Fluminense a buscar determinação da 

sequência do genoma viral do SARS-CoV-2. Tal estratégia permite monitorar se o SARS-

CoV-2 está sofrendo mutações que possam torná-lo mais virulento ou até mesmo mais 

vulnerável a algum tipo de tratamento. Espera-se ainda contribuir para um melhor 

entendimento acerca dos aspectos fisiopatológicos da doença COVID-19 considerando 

os dados de bioinformática e imuno-informática a serem produzidos, especialmente 

relacionados às diferenças do genoma viral encontradas nos indivíduos com diferentes 

níveis de gravidade da doença. Espera-se que ao final do presente projeto tenhamos dados 

suficientes para compreender a epidemiologia da dispersão do vírus e a genômica do 

COVID-19 em Macaé e consequentemente no Norte Fluminense. 

Orçamento: R$ 160.000,00 

Cronograma: dois anos a partir da liberação do recurso. 

 


