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Editorial
Esta edição do boletim tem como tema principal mostrar a área
da Física Médica, que está atuando no combate da pandemia de
COVID-19 e no tratamento de outras doenças,  É um campo da
Física aplicada interdisciplinar, que combina os conhecimentos
da Física, da Matemática e da Computação, com a Biologia, a
Anatomia e a Fisiologia para auxiliar a Medicina. O físico britânico
Peter Mansfield (1933-2017) é um dos grandes nomes da área e
ganhou o Nobel de Física ou Medicina em 2003 pelas descobertas
sobre o uso da ressonância magnética. Sobre o tema, fizemos
uma seleção de e-books da SpringerLink e selecionamos um livro
de 1884 em acesso aberto com os principais termos da Física para
servir ao auxílio dos estudantes de medicina. 

Na seção Fique Por Dentro, destacamos o combate da UFRJ na
pandemia de COVID-19, e ainda temos notícias sobre o Nobel de
Física de 2020 e a divulgação de um Projeto de Extensão na
seção sustentabilidade.
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Técnicas de diagnóstico por imagem utilizam conceitos da Física 
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UFRJ na linha de frente do combate à COVID-19 e seu
primeiro centenário

Desde o inicio da pandemia no Brasil em março de 2020, a 
UFRJ esteve na linha de frente produzindo EPIs (Equipamento
 de Uso Profissional), combatendo Fake News sobre a COVID, 
fazendo testes e ampliando leitos no Hospital Universitário
Clementino Fraga Filho. Também montou uma equipe para
monitorar exclusivamente o andamento da pandemia no 
estado. Mesmo com a Flexibilização do isolamento, ainda é 
necessário tomar os cuidados de evitar aglomerações, usar 
máscara e lavar as mãos com frequência.

A Universidade, por coincidência, completou seus primeiros
cem anos este ano, no meio de uma pandemia, assim como no 
ano em que foi fundada, 1920. 

O Festival do Conhecimento da UFRJ foi um evento que ocorreu
totalmente online em julho no canal do Youtube, e comemorou o 
primeiro centenário da Universidade. Contou com a presença de
inúmeros convidados, incluindo a ilustre cantora Elza Soares. O
vídeo de sua apresentação pode ser conferido no link:
https://www.youtube.com/watch?v=mtjbpdEOWYw

Coincidentemente,
o centenário da
UFRJ transcorre,
tal como no
contexto de sua
criação, sob os
impactos de uma
pandemia''

Assim como a UFRJ assina a base da Springer para os
estudantes terem acesso a diversos e-books e muito mais, a
UFRJ também disponibiliza de forma gratuita e online o
Pacote Office 365 da Microsoft. Basta criar seu email "@ufrj.br"
através da Intranet UFRJ. A página do AVA (Ambiente Virtual
Acadêmico) colocou um passo a passo para o caso de dúvidas.

A versão offline não está inclusa.

Fique por Dentro
Alunos da UFRJ podem utilizar o Pacote
Office 365 (versão educacional) online

A ferramenta é um grande auxílio na
vida dos estudantes e tê-la de forma
gratuita facilita muito na hora que
precisar montar um trabalho escrito
no Word, uma apresentação no Power
Point ou uma planilha no Excell, algo
que todo estudante precisa fazer em
algum momento.
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A UFRJ assina a base completa de livros eletrônicos da
SpringerLink no período de 2005 a 2013. A assinatura permite
além do acesso, o download e a impressão de cerca de 895 mil
capítulos dos livros em diversas áreas do conhecimento. Neste
número, destacamos capítulos de livros sobre a área da Física
Médica, uma área altamente interdisciplinar que atua no
auxílio da área da Saúde.

New developments in the application of radiation to medicine

are occurring so rapidly that this is possibly the fastest growing

branch of medicine today. In the past decade alone, we have

seen enormous progress made in tech  niques used both for the

diagnosis of disease, such as computerized tomography, digital

radiography, ultrasonography, computerized nuclear medicine

scanning, and nuclear magnetic resonance imaging, and for its

treatment, such as the radiotherapeutic utilization of high-LET

radiations, and the widespread application of computers to

perform elegant dosimetry calculations for 3-D treatment

planning and imaging. This series will provide in-depth reviews

of the many spectacular technical advances and sophisticated

concepts, which are developing in medical radiation physics at

such an alarming rate that it has become increasingly difficult

to keep one's knowledge up-to-date. 

Methods involving nuclear physics are today finding applications

in many disciplines, including important areas of medicine. This

book intends to bridge the gap between the many applications

in medicine and the underlying basic nuclear physics which

needs to be understood by those applying the methods. In

addition, those active in nuclear science will gain insight into

the manifold applications of their subject. The main topics of

the book are: physical foundations, instrumentation, diagnostics

(imaging), therapies and radiation safety. The book will appeal

to medical doctors active in nuclear medicine as well as to

medical physicists.

Ebooks Springer

Progress in Medical Radiation Physics 
By Colin G. Orton

Medical Applications of Nuclear Physics
By Klaus Bethge, Gerhard Kraft, Peter Kreisler,
Gertrud Walter

'' [...] the book should

demonstrate that

nuclear science is a

very

helpful tool and not

merely a source of

potential disasters''...
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https://doi.org/10.1007/978-1-4615-7691-4
https://doi.org/10.1007/978-3-662-08608-7


Esta seção destina-se a divulgar os trabalhos mais importantes
da história das ciências naturais que encontram-se disponíveis
eletronicamente na web. A maioria dos trabalhos divulgados
aqui já estão em domínio público ou em acesso aberto no
Brasil.

Versões eletrônicas de textos
clássicos

Physics treats of the phenomena presented to us by matter.
Matter is anything we can appreciate by our senses, and is made

up of sixty-seven elements or substances that cannot be divided

into others substances.

É um livro datado de 1884, disponível na Biblioteca do

Congresso em Nova York, com termos de Física para atender os

estudantes de medicina, mostrando novamente como as duas

áreas podem se tornar tão próximas ao ponto de surgir a Física

Médica.

The medical student's essentials of Physics
By Condict W. Cutler
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https://archive.org/details/medicalstudentse00cutl/page/n3/mode/2up


Notícias

Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez são os

ganhadores do Prêmio Nobel 2020 de Física, anunciou a

Academia Real das Ciências da Suécia nesta terça-feira (6), por

descobertas sobre buracos negros, um lugar no espaço onde a

gravidade é tão forte que nem a luz consegue escapar dela.     

 Os vencedores dividirão o valor de 10 milhões de coroas suecas

(cerca de R$ 6,3 milhões). 

Penrose ficará com metade do prêmio; Genzel e Ghez dividirão

a outra metade. Ghez é a primeira mulher premiada neste ano,

e a quarta na categoria de Física da história do prêmio.

Nobel de Física 2020 vai para Roger Penrose,

Reinhard Genzel e Andrea Ghez por

descobertas sobre buracos negros
Por Lara Pinheiro, G1 - 06/10/2020

Coronavírus: retorno presencial das aulas em

escolas ainda é arriscado
Por Victor França, Conexão UFRJ - 10/09/2020

Com base em dados, os pesquisadores da Universidade atestam

que depois das medidas de flexibilização das determinações de

isolamento houve um aumento do número de casos no

município. Os pesquisadores da UFRJ citaram um recente

estudo da Universidade de Harvard, que comprovou que a carga

viral encontrada nas vias aéreas superiores de pessoas de zero a

22 anos é maior que a de adultos diagnosticados e internados

em UTI com coronavírus. O estudo demonstra que crianças e

adultos jovens transmitem COVID-19, mesmo sem sintomas.

Física aliada à saúde: conhecimentos da área

permitem analisar a Covid-19
por Blog da PUCRS - 21/05/2020

Com o avanço do novo coronavírus, estudos interdisciplinares se

tornaram cada vez mais necessários. Dentre os diversos campos

da ciência envolvidos nesta tarefa, a Física tem contribuído com

conhecimentos e técnicas que permitem modelar, medir e

prever o comportamento dos sistemas biológicos causadores da

doença. “Um exemplo dessa contribuição é que a estrutura

molecular do vírus SARS-CoV-2 foi determinada através de uma

análise de cristalografia por raios X e de microscopia eletrônica. 
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https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/10/06/nobel-de-fisica-2020-vai-para-roger-penrose-reinhard-genzel-e-andrea-ghez.ghtml
https://conexao.ufrj.br/2020/09/10/coronavirus-retorno-presencial-das-aulas-em-escolas-ainda-e-arriscado/
https://www.pucrs.br/blog/fisica-aliada-a-saude-conhecimentos-da-area-permitem-analisar-a-covid-19/


Livros em acesso aberto
Esta seção tem como objetivo divulgar plataformas

que disponibilizam livros de temas diversos em

acesso aberto, ajudando mais a disseminar

informações.
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Porto Livre: plataforma em acesso aberto da Fiocruz

Um portal que reúne livros em formato digital, oferecendo aos internautas acesso livre a
centenas de títulos com temáticas que interligam comunicação, informação e saúde

pública. Um acervo online que seleciona, organiza e disponibiliza obras que colaborem
para o fortalecimento da ciência e do pensamento social no Brasil — e que possam ser
compartilhadas, debatidas e lidas livremente, de forma gratuita. Assim é a Porto Livre,

plataforma de livros em acesso aberto, lançada pelo Instituto de Comunicação e
Informação em Saúde (Icict), da Fiocruz.  Autores e leitores podem sugerir livros.

Ciência Aberta: visão e contribuição a partir dos
Periódicos Científicos

Autor(es): Miranda, Angelica C. D.; Damasio, Edilson;
Firme, Simone Machado

A presente obra contempla uma temática pouco
abordada em livros da área de Biblioteconomia e Ciência
da Informação: revistas científicas, também conhecidas
como periódicos. Buscou-se, por diferentes olhares,
retratar a visão científica, por meio da pesquisa, teoria
e/ou relatos de experiência em editoração científica.

Diálogos sobre acessibilidade, inclusão e
distanciamento social: territórios existenciais na
pandemia

Autor(es): Amanda Mendes

Esta publicação é uma homenagem a José Carlos de
Morais (in memoriam),  presidente do Centro de
Vida Independente - CVI, por sua dedicação,
conquistas e compromisso com o movimento dos
direitos das pessoas com deficiência.

https://portolivre.fiocruz.br/ci%C3%AAncia-aberta-vis%C3%A3o-e-contribui%C3%A7%C3%A3o-partir-dos-peri%C3%B3dicos-cient%C3%ADficos
https://portolivre.fiocruz.br/di%C3%A1logos-sobre-acessibilidade-inclus%C3%A3o-e-distanciamento-social-territ%C3%B3rios-existenciais-na-pandemia


A Bibioteca Plínio Sussekind Rocha faz parte do Instituto de Física (IF) da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e integra o Sistema de
Bibliotecas e Informação (SiBI). A instalação da Biblioteca se deu pouco
tempo após a inauguração do IF, criado pela resolução 22 de 19 de março
de 1942.
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Janeiro – RJ – Brasil
CEP: 21.941-909
Tel. +55 (21) 3938-

7691/7692/7693
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SUSTENTA O QUÊ?

Iniciativa do Instituto de Química promove a troca de

equipamentos e a análise dos processos laboratoriais.

A crise ambiental que assola o mundo atinge também os

laboratórios científicos. O Instituto de Química (IQ) da UFRJ

encontrou uma maneira de analisar seus processos para torná-

los mais eficientes e menos agressivos ao meio ambiente. Para

isso, criou-se o Reciclab, projeto de extensão que promove

iniciativas sustentáveis em prol de uma química verde.

Paula Lessa, professora do IQ e responsável pelo projeto, explica

que o Reciclab trabalha, atualmente, em três frentes diferentes:

a avaliação dos processos laboratoriais utilizados na graduação,

a promoção de atividades em escolas públicas cariocas e a

produção e manutenção de um sistema online que visa à

economia colaborativa.

Projeto de extensão busca uma ciência sustentável
Por migraportal, do Conexão UFRJ - 11/03/2020
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