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Universidade já fez cadastro e aguarda posicionamento da Fundação para iniciar
diagnósticos

  

Através de contato do reitor da UFVJM, professor Janir Alves Soares, com a presidência da
Fundação Ezequiel Dias (Funed), a universidade disponibilizou sua infraestrutura e
conhecimento técnico-científico para auxiliar no diagnóstico do novo coronavírus
(SARS-CoV-2), que provoca a Covid-19. A universidade, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa
e Pós-Graduação, já se cadastrou e está preparando o envio dos documentos necessários
para se tornar integrante da REDELAB COVID-19 e realizar análises laboratoriais para o
diagnóstico, através de parceria com a Funed, que é a única instituição autorizada a realizar os
testes em Minas Gerais.

  

Caso a parceria se concretize, o diagnóstico do novo coronavírus será realizado no Centro
Integrado de Pós-Graduação e Pesquisa em Saúde (CIPq-Saúde), localizado no Campus JK,
em Diamantina, com participação do Laboratório de Doenças Infecciosas e Parasitárias,
coordenado pelos professores Helen Martins e Danilo Bretas; Laboratório de Biologia do
Exercício, sob a coordenação da professora Etel Vieira; e Laboratório de Imunologia,
coordenado pelo professor Gustavo Melo.
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  Centro Integrado de Pós-Graduação e Pesquisa em Saúde (CIPq-Saúde), no Campus JK, emDiamantina, onde serão realizados os testes do novo coronavírus (foto: MarcosOliveira/CIPq-Saúde)    A intenção da UFVJM é a realização de 50 a 100 exames por dia, sendo que os resultadospodem ser liberados em até 48 horas. “Temos os laboratórios e os profissionais técnicos, sónos faltam os insumos, que poderão ser enviados à universidade pelo Ministério da Saúde /Funed ou adquiridos com recursos do MEC”, declara o reitor Janir Soares.  A universidade aguarda então os trâmites para integrar a REDELAB COVID-19 e a chegadados insumos para iniciar o trabalho; e o professor Danilo Bretas, um dos coordenadores doLaboratório de Doenças Infecciosas e Parasitárias, afirma que a participação da UFVJM podeser ainda mais ampla. “Através de chamamento interno de pesquisadores com experiência emmicrobiologia e biologia molecular, outros laboratórios e servidores da nossa universidadepodem participar desse importante trabalho, em que o envolvimento de todos é fundamentalpara o alcance de resultados mais rápidos e efetivos”, explica o professor.  
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