
no Brasil, pesquisa e estuda uma 
nanotecnologia em couro que 
pretende ina�var o coro- 
navírus (pág.3).
 Nesta pers-
pec�va de combate à 
covid-19, foi lançada 
a vacina Carnivac, o 
primeiro imunizante 
contra a doença para 
animais de es�mação. 
A inicia�va é da Rússia. A 
covid-19 já foi detectada em 
animais domés�cos em muitos países, inclusive no Brasil, por 
terem sido contaminados por seus tutores (pág.4).

Inteligência ar�ficial, nanotecnologia e drones 
combatem a covid-19 em todo o planeta 
 Pesquisadores de todo o mundo estão se unindo para 
conter o avanço da covid-19. Na maior crise sanitária e humanitária 
de todos os tempos, eles u�lizam Inteligência Ar�ficial (IA), visão 
computacional, drones e nanotecnologias na tenta�va de vencer o 
número exponencial de óbitos da doença, detectar a doença, criar 
qualidade de vida e estabilizar a saúde dos pacientes. Tudo isso, 
além das novas vacinas já amplamente divulgadas, as quais estão 
imunizando populações em todo o globo. 
 O recurso da Inteligência Ar�ficial já detecta a covid-19 em 
apenas 20 segundos, a par�r de análise de tomografia do pulmão. 
Esta inovação par�u da China, mas no Brasil há uma “startup”, em 
Ribeirão Preto (SP), que faz a mesma análise, sendo que a pesquisa 
parte de simples radiografias (Pág.2).
 São Paulo também já tem ônibus com materiais an�virais 
contra covid-19 e a empresa JBS, companhia do ramo de alimentos 

Drones especiais atendem pacientes em hospitais e entregam vacinas
 Drones não são novidade quando o quesito é falar da covid-
19. A China, que já u�lizava a tecnologia até para entregar pizzas, 
está atualmente u�lizando drones para fazer entrega de refeições a 
pacientes da covid-19 em hospitais, além de outros serviços para 
evitar o contágio de pessoas que trabalham e que estão saudáveis 
com os pacientes internados. 
 Além disso, drones estão sendo u�lizados para distribuir 
vacinas no con�nente Africano, onde há muitos países que 
possuem áreas inacessíveis. O drone Zipline foi capaz de criar 
“rodovias pelo céu” para levar suprimentos médicos a lugares 
remotos. Para funcionar, os drones possuem um GPS e uma potente 
bateria que os permite voar até 160 quilômetros sem precisar 
recarregar.
 Os usos dos drones não ficam por aqui. Engenheiros do 
Brasil (Paraná) e dos Estados Unidos (Califórnia) desenvolveram um 
drone que ajuda no combate à Covid-19. A plataforma foi 
desenvolvida pelas empresas Airspace e Geo-X, respec�vamente. O 
drone, apelidado de All-Clear, é um sistema automa�zado de 
detecção de máscaras, distanciamento social, pontos de contato e 
temperatura corporal usando imagens de câmeras. O sistema 
permite também comandar uma frota de drones pulverizadores 
para a sani�zação de áreas urbanas.

 Bill Gates, CEO da Microso� e 4º indivíduo mais rico do 
planeta, sempre defendeu o uso de drones. “Drones, em geral, 
serão mais impactantes no dia a dia do que as pessoas pensam. 
De forma posi�va, irão ajudar a sociedade”. 

Drone Zipline entregou vacinas na África
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China: Inteligência Ar�ficial detecta covid-19 em apenas 
20 segundos a par�r de análise de tomografia do pulmão
 Com US$ 248 bilhões em transações, a companhia chinesa 
Alibaba, considerada a maior plataforma de comércio eletrônico do 
mundo, desenvolveu um sistema de inteligência ar�ficial que é 
capaz de diagnos�car casos da covid-19 em apenas 20 segundos. A 
precisão chega a 96% ao analisar as imagens de tomografias de 
pacientes. Esse ramo do conhecimento em Inteligência Ar�ficial 
(IA) é conhecido como Visão Computacional.
 O algoritmo desenvolvido chama-se Damo Academy. O 
modelo foi treinado com uma amostra de cinco mil casos 
confirmados da doença. A tecnologia é capaz, inclusive, de 
diferenciar pacientes infectados com a covid-19 e aqueles que 
possuem pneumonia viral comum. O Alibaba planeja gastar 
US$ 15 bilhões em três anos na DAMO. A sigla significa 
Academia para Descoberta, Aventura, Momento e Perspec�va.
 Os pesquisadores informam que o algoritmo possui as 
diretrizes de tratamento e dados de pesquisa mais recentes, que 
são sempre atualizados. Tal processo de inteligência ar�ficial 
agiliza o início do tratamento, mas eles reforçam que é 
imprescindível que as leituras sejam acompanhadas pela avaliação 
de médicos especialistas.
 A inteligência ar�ficial do Alibaba já está sendo u�lizada no 
Hospital Qiboshan, em Zhengzhou, na província de Henan. O 
Alibaba diz que sua tecnologia deve ser adotada em mais de 100 
hospitais nas províncias de Hubei, epicentro do surto, Guangdong e 
Anhui.  

 A Next Web aponta que a organização de saúde Ping An 
também desenvolveu um sistema de análise de imagens similar ao 
do Alibaba. 
 Com esta inovação, a Comissão Nacional de Saúde da China 
ampliou os critérios de diagnós�co para a doença, adicionando 
imagens de tomografia computadorizada para diagnos�car novas 
infecções em pacientes que apresentem os sintomas. 

Brasil: Pesquisa com IA em Ribeirão Preto (SP)
iden�fica covid-19 a par�r de simples radiografias
 No município de Ribeirão Preto, em São Paulo, há um 
estudo similar ao que a empresa Alibaba desenvolveu. Chefiado 
pela pesquisadora Paula Cris�na dos Santos, o estudo desenvolve 
um aplica�vo que u�liza inteligência ar�ficial e computação em 
nuvem para iden�ficar pacientes infectados pela Covid-19 a par�r 
de radiografias simples do pulmão das pessoas. Paula é doutora em 
ciências pela Faculdade de Medicina da USP e CEO da Beevi, startup 
responsável pelo projeto instalada no Supera Parque.
 O Supera Parque é um ambiente para pesquisa e inovação 
em parceria entre a USP e prefeitura local. Com uso de Esta�s�ca, o 
modelo procura caracterís�cas comuns provocadas nas imagens a 
par�r dos danos causados aos pulmões pela Covid-19. 
 Os algoritmos foram treinados com imagens de radiografia 
de pacientes do Brasil, China, EUA e Itália. O aplica�vo tem o nome 
de Marie, em homenagem à cien�sta polonesa Marie Curie (1867 - 
1934), única mulher a ganhar o Prêmio Nobel duas vezes.
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São Paulo já tem frota de ônibus com material an�viral

 A ciência já possui tecidos e materiais para reves�mento 

que minimizam a propagação da Covid-19. No Brasil, isso já é 

realidade em São Paulo. O Ins�tuto de Pesquisas Tecnológicas 

(IPT) possui um projeto, em parceria com a Secretaria dos 

Transportes Metropolitanos do Estado de SP, e uma frota de 120 

de ônibus "an�virais” circula na cidade.

 A proposta do projeto é diminuir a possibilidade de 

contágio dentro do transporte público. Bancos, colunas e 

catracas dos veículos foram reves�dos com um tecido que possui 

ação an�bacteriana e an�viral. Além de oferecer proteção 

contra o coronavírus, o tecido protege contra os vírus da 

influenza e do herpes, explica o IPT. 
 O reves�mento é cons�tuído por fios com moléculas de 

prata permanente. A tecnologia tem um efeito elétrico, repele o 

vírus e faz com que ele não consiga se fixar nas áreas reves�das.  
 O governo também estuda u�lizar o tecido para reves�r 

áreas internas de trens da Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos (CPTM) e do Metrô.

Empresa estuda nanotecnologia em couro que vai ina�var o coronavírus

 A JBS, empresa mul�nacional do ramo de alimentos e que 

possui 50 marcas, lançará um produto em couro com uma 

nanotecnologia capaz de ina�var a ação do coronavírus, o causador 

da covid-19.
 A tecnologia será chamada V-Block e terá lançamento tanto 

no Brasil quanto no exterior. Ainda não há uma data para o 

lançamento do produto, mas as pesquisas já estão avançadas. A 

empresa, que é a maior indústria de processamento de couros do 

mundo, informou que, por mo�vos estratégicos, não divulgará 

detalhes comerciais.
 A JBS divulgou que o novo couro passou por testes no 

laboratório de biossegurança, do Ins�tuto de Ciências Biomédicas 

da Universidade de São Paulo (ICB-USP), e obteve 99% de ina�vação 

do coronavírus em 30 minutos a par�r do contato com par�culas 

virais.
 "O couro recebe um adi�vo de micropar�culas de prata em 

seu reves�mento, que possui ação an�viral e é indicado para 

super�cies que podem estar em constante exposição ao vírus, 

como móveis, assentos e volantes de veículos", afirmou o 

comunicado da companhia.
 Outros itens manipulados com frequência, como roupas, 

bolsas e carteiras, também podem ser fabricados a par�r do couro 

com a nanotecnologia. Os testes foram feitos de acordo com a 

norma internacional ISO 21.702, que estabelece os métodos mais 

adequados para detectar a�vidade an�viral em plás�cos e 

super�cies não-porosas.
 "O couro recebe um adi�vo de micropar�culas de prata em 

seu reves�mento, passa a ter uma ação an�viral e é indicado para 

super�cies que podem estar em constante exposição ao vírus, 

como móveis, assentos e volantes de veículos", afirmou a 

companhia.

Uma frota de 120 ônibus com a tecnologia an�viral
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Carnivac: a 1ª vacina para animais de es�mação contra a covid-19

 Depois da avalanche de tecnologias para criação de diversas 
vacinas contra a covid-19 em humanos, agora foi lançada a Carnivac, 
exclusiva para animais de es�mação.  O anúncio foi feito pelo 
Serviço Federal de Supervisão Veterinária e Fitossanitária da Rússia.
 O imunizante, chamado Carnivac-Cov, passou por testes 
clínicos com gatos, cães, coelhos, entre outros animais. Ele é 
indicado para animais domés�cos e silvestres.
 A produção da vacina para pets está começando e os testes 
clínicos foram realizados em outubro. A Agência Russa afirma que a 
vacina com vírus ina�vado é segura e eficaz para a proteção de 
espécies vulneráveis. Diz também que ela impede que o coronavirus

sofra mutações. 
 “Os resultados dos estudos nos permitem concluir que a 
vacina é inofensiva e que é altamente imunogênica, pois os 
an�corpos para o coronavírus foram desenvolvidos em 100% dos 
casos”, disse Konstan�n Savenkov, vice-chefe da agência reguladora 
russa.
 Uma observação importante é que as atuais vacinas 
caninas contra coronavírus disponíveis em farmácias veterinárias 
protegem contra o vírus específico dos cães, o CCoV, que causa uma 
infecção no sistema diges�vo desses animais. Elas não são 
licenciadas para proteção contra  infecções respiratórias.

Coronavírus foi registrado em animais no Brasil e no mundo
 O coronavírus já foi iden�ficado em diferentes animais ao 
redor do mundo. O 1º registro em animais de es�mação foi de um 
cachorro em Hong Kong, China. Segundo a agência de no�cias 
Reuters, na Rússia houve apenas 2 casos de covid-19 em animais, 
ambos em gatos.
 No Brasil, houve também a confirmação do vírus da covid-
19 em 2 animais. Uma equipe da Universidade Federal do Paraná 
(UFPR) anunciou que detectou o vírus em dois cães que �veram 
contato com pessoas posi�vas para covid-19. O achado é resultado 
de um projeto de monitoramento de animais de es�mação, 
realizado pela universidade em Curi�ba, Belo Horizonte, Campo 
Grande, Recife, São Paulo e Cuiabá. 

 A pesquisa coleta 
amostras de animais de es�mação 
de tutores que estão em 
isolamento domiciliar e com a 
covid-19. O 1º caso de cão 
testado posi�vo foi de um 
buldogue francês de Curi�ba. 
O animal dormia com o tutor 
que estava com a doença e 
apresentou discreta secreção 
nasal. O 2º caso foi o de um 
cão adulto, sem raça definida. 

Recomendações para tutores na prevenção da covid com pets 
 O Centro Pan-Americano de Febre A�osa e Saúde Pública Veterinária da 
Organização Pan-Americana da Saúde (PANAFTOSA-OPAS/OMS) e a ONG 
Proteção Animal Mundial recomendam que os tutores de cães e gatos 
con�nuem cuidando deles e permaneçam calmos. “O abandono de animais é 
inadmissível e, sob nenhuma circunstância, é a solução para a pandemia de 
covid-19, tampouco o sacri�cio de animais”.
 As ins�tuições sugerem que, se a pessoa for infectada com a covid-19, 
siga as recomendações do Centro de Controle de Doenças Americano (CDC): 
Restringir o contato com animais de es�mação e outros animais, assim como faria 
com outras pessoas; e quando possível, solicitar para outro membro da família 
cuidar de seu animal enquanto es�ver doente. 
 Esta�s�cas - Números levantados pelo IBGE e atualizados pela inteligência 
comercial do Ins�tuto Pet Brasil indicam que, em 2018, foram contabilizados no país 54,2 
milhões de cães; 39,8 milhões de aves; 23,9 milhões de gatos; 19,1 milhões de peixes e 2,3 
milhões de répteis e pequenos mamíferos. A es�ma�va total chega a 139,3 milhões de 
animais de es�mação. Em 2013, a população pet no Brasil era de cerca de 132,4 milhões de 
animais, úl�mos dados disponíveis quando a consulta foi feita pelo IBGE.
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