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COMO SE PARA UMA HEMORRAGIA NO ESPAÇO? 

Em 2024 a SpaceX pretende colocar o primeiro humano em 
Marte e no mesmo ano a NASA quer colocar a primeira base 
fixa de humanos na Lua e uma nova estação espacial interna-
cional a orbital o nosso satélite natural. No entanto, são mui-
tos os desafios fisiológicos que os seres humanos enfrentam no 
espaço, desde os efeitos da radiação, à descalcificação dos 
ossos até à necessidade de realizar procedimentos médicos 
a bordo a grandes distâncias da Terra. Nesta atividade vais 
poder conhecer um pouco mais sobre como o corpo humano 
reage à microgravidade, e como engenheiros biomédicos tem 
proposto soluções tecnológicas médicas para ajudar na reso-
lução de problemas a este nível.

Responsável:  Núcleo de Biomédica da NOVA

ATIVIDADES

20 julho

21 julho

10h00 (Duração 1h30)

10h00 (Duração 1h30)

A ESPETROSCOPIA NO DIAGNÓSTICO PRECOCE
DE CÁRIE DENTÁRIA  

Nesta atividade iremos aprender sobre a interação da ra-
diação visível e infravermelha com o esmalte dentário e o 
potencial da  espetroscopia  Raman no diagnóstico de cárie 
dentária.  Serão abordados alguns aspetos teóricos sobre 
a  espetroscopia  vibracional e apresentadas aplicações em 
dentes humanos com recurso a um microscópio Raman.

Responsável:  Doutora Sofia Pessanha

14h30 (Duração 45 minutos)

COMO SE FORMA UM TORNADO? O QUE TEM A VER A ROTAÇÃO DA TERRA COM 
O FACTO DE AS ÁGUAS DOS OCEANOS NÃO SE MISTURAREM?

Já pensaste em como se forma um tornado? Qual é a forma mais rápida de esvaziar uma garra-
fa? Nesta atividade, poderás conhecer essas respostas e ainda compreender o que é o efeito de 
Coriolis. Adicionalmente irás aprender como funcionam os fluxos laminares no sangue. 

MATERIAIS
Duas garrafas de água vazias, água,
fita cola, óleo, tesoura, corante alimentar. 

Responsável:  Núcleo de Biomédica da NOVA



21 julho

22 julho

23 julho 24 julho

14h30 (Duração 1h30)

10h00 (Duração 1h30)

10h00 (Duração 1h30) 10h00 (Duração 1h30)

COMO PODES EXTRAIR DNA NA TUA PRÓPRIA CASA?

Sabias que é possível extraíres o teu próprio DNA com ingre-
dientes que encontras na tua cozinha? Nesta atividade irás 
aprender os efeitos químicos e biológicos que o sal e o sumo 
de uva têm sobre o ácido desoxirribonucleico.
  

PODE UM MATERIAL TER PROPRIEDADES DEPENDENTES 
DO TEMPO? 

Nesta atividade irás poder compreender um material para fa-
bricar próteses será diferente de um material para regenerar 
tecidos. Neste caso, poderás observar que um biomaterial 
pode de ter múltiplas propriedades. Este material consegue-se 
comportar tanto como um sólido como líquido viscoso. Vai 
depender do tempo em que o deformamos.  

MATERIAIS
Água, cola branca , borax ou borato de sódio, colheres,
dois recipientes.

Responsável:  Núcleo de Biomédica da NOVA

MATERIAIS
Recipiente de vidro transparente, sal, detergente 
para a loiça, sumo de uva e álcool.

Responsável:  Núcleo de Biomédica da NOVA

TERMOGRAFIA COMO FERRAMENTA CLÍNICA 

Nesta atividade iremos aprender sobre o que é a termografia, 
os fenómenos físicos em que ela se baseia e utilização em me-
dicina para fins de diagnóstico e rastreio de várias doenças. 
Vão ser apresentados dois equipamentos, discutidos aspetos 
técnicos de cada um e vão ser conduzidas as experiências em 
obtenção das imagens termográficas em vivo no laboratório.

Responsável:  Professora Valentina Vassilenko

COMO SE ENCHEM OS PULMÕES?

Já te perguntaste como funcionam os teus pulmões?
A pergunta parece fácil de responder, mas, quando inspiras 
sabes exatamente como se enchem de ar os teus pulmões? 
Será que uma pessoa com um ferimento grave num pulmão 
ainda o consegue encher de ar apesar disso?
Nesta atividade poderás compreender os mecanismos biome-
cânicos por de trás da respiração e montar em tua casa o teu 
próprio modelo do aparelho respiratório! Irás ainda poder 
conhecer o mecanismo de funcionamento da tosse e como um 
projeto inovador de colegas nossos está a fazer diferença na 
sua monitorização.

MATERIAIS
3 balões de ar vazios, 3 palhinhas (de preferência não finas), 
fita cola, uma garrafa de água vazia, uma tesoura;
 
Responsável:  Núcleo de Biomédica da NOVA

O QUE É UMA CONCUSSÃO E O QUE PROTEGE
O NOSSO CÉREBRO? 

Nesta atividade irás poder compreender o que é uma concus-
são e como funciona. Quais os seus efeitos no nosso cérebro 
e que estruturas o protegem. Poderás ainda conhecer um pou-
co do universo da neuroimagem médica. 

Responsável:  Núcleo de Biomédica da NOVA

         Senha da reunião 865386 

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/98383160715?pwd=bn-
VRV3pHWngxWHovdmlScWgvOWYzdz09

14h30 (Duração 2h00)


