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Cientista que mapeou o coronavírus estudou em Ribeirão Preto
Jaqueline Goes de Jesus desenvolveu trabalhos pela Fundação Hemocentro e Faculdade de Medicina da

USP de Ribeirão Preto
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Coordenadora da equipe de cientistas brasileiros que sequenciou o genoma do coronavírus, na semana passada, em
aproximadamente 48 horas, Jaqueline Goes de Jesus já atuou em Ribeirão Preto e participou de diversos estudos pertences a
Fundação Hemocentro.  

A pesquisadora, formada em biomedicina pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, possui um currículo vasto
cadastrado no site da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), com direito a mestrado na Fundação
Oswaldo Cruz e doutorado na Universidade Federal da Bahia.  

Em Ribeirão Preto, ela desenvolveu trabalhos pelo Laboratório de Biologia Molecular e do Câncer também pela FMRP (Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto) da USP.  

Jaqueline acumula outros feitos importantes e faz parte do Zibra Project, um projeto itinerante de mapeamento genômico do
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vírus Zika no Brasil. Este estudo teria servido de base para o sequenciamento mais recente, feito em tempo recorde pela equipe
brasileira. 
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Coronavírus  

A técnica usada para entender como o vírus Covid-19 tem se dispersado pelo mundo, com particularidades em cada País, tem
sido aplicada pelos cientistas do mundo todo e durado, em média, 15 dias para a �nalização do resultado.  

No Brasil, porém, a equipe iniciou os trabalhos após a primeira con�rmação da doença em São Paulo e obteve a conclusão 48
horas depois. Nesta segunda-feira (2), o número de casos con�rmados subiu para dois e suspeitos para 207.  

A Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto a�rma que duas pessoas estão sendo monitoradas na cidade, com possíveis
sintomas de infecção pelo coronavírus.  

Ambos os pacientes, que são um homem de 42 anos e uma mulher de 72, visitaram recentemente a Europa a passeio e já
tiveram os exames colhidos e enviados ao Instituto Adolfo Lutz, na Capital. O resultado ainda não foi �nalizado.   

O centro faz parte da pesquisa desenvolvida pela equipe de Jaqueline, junto ao Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo e da Universidade de Oxford, da Inglaterra. Também foi nomeado pelo Estado como
referência para análise dos materiais.  
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