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UFPE e Caruaru assinam convênio para monitorar variantes
A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e a Prefeitura
de Caruaru, no Agreste pernambucano, assinaram convênio para realizar um monitoramento
epidemiológico de variantes do
vírus Sars-CoV-2 para melhor
controle da pandemia da Covid-19 na região. Firmado na segunda-feira (31), o convênio tem

duração de seis meses, com início imediato.
“Caruaru é a primeira cidade,
o primeiro município, a realizar
esse processo de monitoramento, portanto, das novas variantes. É um acontecimento espetacular para nossa universidade, que está entrando com essa
pesquisa, e também para o mu-

nicípio de Caruaru”, afirmou o
reitor Alfredo Gomes.
Por meio da ação, será possível monitorar novas variantes do
vírus Sars-CoV-2 B.1.1.7 (variante
Reino Unido), P.1 (variante Manaus), B.1.1.33 (todos os países),
B.1.351 (variante África do Sul),
B.1.525 (combina mutações das
variantes do Brasil, África do Sul

e Reino Unido), B.1.617, B.1.617.1
e B.1.617.3 (variantes Índia) em
pacientes de Caruaru. Esse trabalho também vai contribuir para
a formação de um biorrepositório de amostras biológicas, que
poderá ser usado em futuros estudos sobre a Covid-19.
“É mais uma parceria da Prefeitura de Caruaru com a UFPE,

tudo isso com o objetivo de a
gente conseguir mais vacinas
para o Agreste pernambucano,
identificando a possibilidade
de novas variantes aqui e comprovando cientificamente para
que, baseado em evidências, a
gente possa avançar no combate ao coronavírus”, disse a prefeita Raquel Lyra.
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