
Ações do PPGCA para apoio à sociedade no combate à pandemia da COVID-19 

 

Título do projeto: Laboratórios de campanha para testes de diagnóstico da COVID-19, para apoio à 

Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerias e à Secretaria de Saúde da Prefeitura de BH, a partir de 

amostras clínicas do SUS.  

Devido à necessidade da realização de uma grande quantidade de testes para detecção da COVID-19, foi 

criada a REDE UFMG DE DIAGNÓSTICO COVID-19, como uma estratégia de apoio ao governo estadual, 

com o intuito de ampliar e acelerar o ritmo de realização de exames diagnósticos de casos suspeitos da 

infecção pelo SARS-CoV-2 por RT-qPCR. A Escola de Veterinária, por meio da coordenação dos laboratórios 

Aquacen e Laboratório de Pesquisa em Virologia Animal (LPVA), prontamente disponibilizou seu espaço 

físico e equipamentos, assim como a expertise de seu corpo docente, técnico e discente, para participar 

da REDE UFMG DE DIAGNÓSTICO COVID-19. A REDE UFMG propôs a execução de um projeto de extensão, 

que compreendeu diversas ações emergenciais contra a pandemia da COVID-19. Entre as ações propostas, 

está a realização de testes moleculares de RT-qPCR para detecção de ácido nucleico do SARS-CoV-2 a 

partir de amostras clínicas do SUS, de pacientes suspeitos de COVID-19, auxiliando no entendimento da 

epidemiologia da doença e na adoção de medidas de prevenção e controle. Esse diagnóstico vem sendo 

realizado pela Escola de Veterinária desde maio de 2020, com a participação de membros do seu corpo 

docente, técnico e discente. 

Professores do PPGCA participantes:  

Profa. Érica Azevedo Costa 

Prof. Guilherme Campos Tavares 

Prof. Henrique César Figueiredo 

Profa. Maria Isabel de Azevedo 

Profa. Maria Isabel Maldonado Coelho Guedes  

Profa. Zélia Inês Portela Lobato 

Produtos/impactos gerados para a sociedade:  

A REDE UFMG DE DIAGNÓSTICO DE COVID-19 é composta por sete laboratórios. Até mês de fevereiro de 

2021, essa rede já realizou testes diagnósticos em cerca de 115 mil amostras suspeitas de COVID-19 no 

estado de Minas Gerais, sendo reconhecida como a Universidade que mais contribuiu para o diagnóstico 

de SARS-CoV-2 no nosso país, além de diversos prêmios de reconhecimento. A realização destes testes 

diagnósticos tem auxiliado no entendimento da epidemiologia da doença e na adoção de medidas de 

prevenção e controle. Até o momento, o Aquacen/LPVA já realizou cerca de 3.600 testes de RT-qPCR para 

detecção do SARS-CoV-2.  

 

O impacto social do projeto também vem sendo divulgado para a sociedade por meio de matérias no 

sistema de comunicação da UFMG, bem como na mídia: 



 

• UFMG coordena rede de laboratórios para diagnóstico da Covid-19 – Reportagem de 19 de junho 

de 2020:  https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ufmg-coordena-rede-nacional-de-laboratorios-para-

diagnostico-da-covid-19 

• UFMG já fez mais de um terço dos testes de Covid de Minas Gerais – Reportagem de 23 de 

setembro de 2020: 

https://globoplay.globo.com/v/8880178/?utm_source=whatsapp&utm_medium=share-bar 

• Cooperativa de laboratórios da UFMG vence Prêmio José Costa – Reportagem de 29 de outubro 

de 2020: https://ufmg.br/comunicacao/noticias/cooperativa-de-laboratorios-da-ufmg-vence-premio-

jose-costa 

• https://ufmg.br/comunicacao/noticias/laboratorios-de-campanha-vao-testar-uso-de-amostras-

salivares-no-diagnostico-da-covid-19 

• https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2020/10/31/ufmg-recebe-reconhecimento-por-

diagnosticar-um-terco-dos-testes-de-covid-19-do-estado.ghtml 

 

A participação de alunos do PPGCA na execução do presente projeto é de extrema importância. Além de 

serem treinados em técnicas de biologia molecular de última geração, o que é muito importante para o 

aprimoramento técnico destes alunos, há o aspecto de extensão do projeto, de bastante impacto social, 

com a prestação de um serviço de diagnóstico que é essencial para a sociedade durante a pandemia. 

Atuam no projeto quatro estudantes de doutorado, dois de mestrado e três posdocs.  

O envolvimento com as atividades de diagnóstico molecular da COVID-19, bem como com as demandas 

científicas que foram impostas pela emergência sanitária também foi uma oportunidade para a captação 

de recursos para o PPGCA, que já tiveram impacto positivo no presente quadriênio e serão ainda mais 

expressivas no quadriênio subsequente. Segue abaixo a lista de projetos/ações oriundos do envolvimento 

dos docentes e discentes com a emergência de saúde pública. 

1- Título do projeto: UFMG/RTR/PRPq/COVID 19 – Testes de diagnóstico de COVID-19 

• Coordenador: Profa. Zélia Inês Portela Lobato 

• Colaboradores:  

Profa. Érica Azevedo Costa 

Prof. Guilherme Campos Tavares 

Prof. Henrique César Figueiredo 

Profa. Maria Isabel de Azevedo 

Profa. Maria Isabel Maldonado Coelho Guedes  

• Há duas bolsas de pós-doutorado previstas no projeto para um período total de 10 meses para 

cada uma 



• Agência/órgão financiador: Ministério da Educação (MEC) – descentralização orçamentária 

especial; 

• Valor do projeto: R$ 959.834,48  

 

2. Título do projeto: FINEP/RTR/PRPq/REDE COVID-19 - Laboratórios de campanha para testes de 

diagnóstico da COVID-19 

• Coordenador: Profa. Maria Isabel Guedes 

• Prof. Colaboradores: Érica Azevedo Costa, Guilherme Tavares, Henrique Figueiredo, Maria Isabel 

de Azevedo, Zélia Lobato 

• Agência/órgão financiador: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI)/FINEP 

• Valor do projeto: R$ 1.503.645,83  

 

3. Título do projeto: Nanobiossensores Óticos e Eletroquímicos com Sistemas Sintéticos de 

Reconhecimento de Bioengenharia Integrados em Smartphones para Imunodiagnóstico Rápido de COVID-

19 e Monitoramento Remoto 

• Coordenador: Prof. Dr. Rodrigo Lambert Oréfice - Escola de Engenharia/ UFMG 

• Colaboradores do PPGCA:  Prof. Érica A. Costa, João Luís Reis Cunha  

Maria Isabel Guedes, Renato de Lima Santos, Zélia Lobato. 

• Agência/órgão financiador: CAPES Edital nº 9/2020 - Edital de Seleção Emergencial "Prevenção e 

Combate a Surtos, Endemias, Epidemias e Pandemias” 

• Valor do projeto: R$ 588.550,00 

 


