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com integrantes da plataforma NVAP (New Va-
riant Assessment Platform). O programa foi mon-
tado pelo governo britânico no ano passado para 
reforçar a infraestrutura de outros países e ajudar 
a encontrar novas variantes. Além do Brasil, Chi-
le, Singapura, Etiópia, Quênia, Nigéria, Paquistão 
e Trinidad e Tobago fazem parte da iniciativa.

“O suporte da agência do governo britânico não 
é o único, mas é um apoio importante para con-
tinuarmos com nossas análises e podermos gerar 
informação genômica”, destaca a virologista Maril-
da Siqueira, chefe do Laboratório de Vírus Respi-
ratórios e do Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz 
(IOC/Fiocruz). A unidade, um centro de pesquisa, 
desenvolvimento e formação na área de vírus que 
afetam o sistema respiratório, serve de referência 
em Covid-19 para o MS, no Brasil, e para a Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS), nas Américas.

À frente da Rede Genômica Fiocruz, Siqueira 
conta que o suporte britânico poderá fazer com 
que mais unidades da Fiocruz passem a realizar 
análises genômicas do Sars-CoV-2. Hoje, dos 11 
centros da instituição, apenas oito fazem esse ti-
po de trabalho nos estados do Amazonas, Ceará, 
Pernambuco, Piauí, Bahia, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e Paraná.

“Realizar análise genômica é uma atividade cara 
e complexa. Exige não apenas pessoal qualificado, 
mas equipamentos e insumos dispendiosos”, ex-
plica a pesquisadora. De acordo com ela, o apoio 
britânico, estimado para durar um ano, prevê, no 
caso da rede Fiocruz, o fornecimento de insumos 
e de treinamento de pessoal, nas áreas de bioinfor-
mática, análise de dados e vigilância epidemioló-
gica. “Começamos a receber os insumos em abril 
e já realizamos alguns treinamentos.”

Na outra frente de apoio ao Brasil, coordenada 
pela Rede Corona-ômica BR, o acordo com os britâ-
nicos foi selado um pouco mais tarde e, até o final de 
junho, os insumos ainda não haviam chegado, em-
bora os especialistas do Reino Unido já estivessem 
realizando workshops com a equipe. Formada em 
2020, a rede agrupa 19 núcleos de pesquisa, princi-
palmente de universidades. “A ideia dos britânicos 
é apoiar redes já estabelecidas e ceder insumos para 
que possamos aprofundar os esforços de sequen-

Q
uais são as variantes do vírus 
causador da Covid-19 em cir-
culação no Brasil no momento 
e qual é o impacto delas sobre 
a saúde da população? As no-
vas linhagens do Sars-CoV-2 se 

propagam com mais facilidade? Causam doença 
mais ou menos grave? As vacinas e os testes de 
diagnóstico continuam eficazes? Essas são algu-
mas das perguntas que o trabalho de vigilância 
genômica pretende responder para dizer quais 
mutações estão presentes nos vírus em circulação. 
São os especialistas dessa área que darão o alerta 
quando surgir uma nova variante de preocupação – 
aquelas que trazem maior risco potencial à saúde 
pública –, seja porque é mais transmissível ou letal.

No Brasil, segundo a plataforma internacional 
Gisaid, apenas 0,47% dos mais de 31 milhões de ca-
sos registrados da doença teve amostra sequenciada 
e, portanto, seu material genético decodificado – 
bem abaixo dos 5% preconizados por especialistas. 
Em números absolutos, foram analisados menos 
de 150 mil genomas. A porcentagem já foi menor, 
principalmente no primeiro ano da pandemia, por 
falta de financiamento, equipamentos e insumos. 
Gisaid é o principal banco internacional de com-
partilhamento de dados sobre o código genético 
e as mutações detectadas no novo coronavírus.

Embora os números da vigilância genômica no 
país tenham melhorado a partir do segundo se-
mestre de 2021 (ver infográfico na página 61), pes-
quisadores e gestores ainda buscam recursos para 
garantir a manutenção e a ampliação dos trabalhos. 
A boa notícia é que as duas grandes redes nacionais 
de vigilância genômica ganharam recentemente o 
apoio da Agência de Segurança em Saúde do Reino 
Unido (UKHSA) para intensificar os trabalhos de 
sequenciamento genético e identificar possíveis 
novas variantes em circulação no país.

Pesquisadores da Rede Genômica Fiocruz, 
apoiada pelo Ministério da Saúde (MS) e coor-
denada por cientistas da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), e da Rede Nacional de Ômicas de Co-
vid-19 (Rede Corona-ômica BR), financiada pelo 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 
(MCTI), já participam de reuniões de trabalho 

Redes brasileiras de vigilância genômica do coronavírus 

ganham reforço com apoio de programa do governo britânico
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Desde o fim de 2021, quando foi detectada pela primeira vez na África do Sul,  

a variante ômicron foi ganhando espaço entre as demais linhagens do Sars-CoV-2  

e tornou-se a dominante no mundo (ver Pesquisa FAPESP no 311). Em junho, era  

a única a receber a denominação de variante de preocupação (VOC) pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS). As cepas mais antigas (delta, alfa, beta  

e gama) entraram em outra categoria, a das “VOC anteriormente em circulação”.

Em junho, pelo menos cinco subvariantes, descendentes das primeiras cepas  

da ômicron, chamavam a atenção de pesquisadores. A Rede Genômica Fiocruz 

indicava em seu site que 48% dos genomas de Sars-CoV-2 produzidos em maio  

no Brasil eram da subvariante BA.2, um pouco mais transmissível do que a ômicron 

original; 16% eram da BA.1; e outros 15% da BA.1.1.

No mundo, as linhagens de BA.2 ainda eram as dominantes, mas já  

apresentavam queda. Subindo em prevalência estavam as variantes BA.2.12.1 

(responsável pela maioria dos casos nos Estados Unidos), BA.5 (dominante em 

Portugal) e BA.4 (detectada na África do Sul e em outros 41 países). As três 

carregam em seu material genético mutações que parecem conferir maior 

transmissibilidade e, ao mesmo tempo, torná-las imunes aos anticorpos gerados  

pela vacinação ou infecções anteriores.

“Está acontecendo agora no Brasil algo similar ao que ocorreu em 2021 com  

a delta. Enquanto ela perdia força no resto do mundo, estava chegando aqui”,  

diz o virologista Fernando Spilki, coordenador da Rede Corona-ômica BR.  

“Em muitos estados já estamos vendo há um bom tempo o predomínio da BA.2;  

em outros estamos começando a ver o crescimento da BA.4 e da BA.5. A nossa 

epidemia continua sendo um tanto diversificada quanto à circulação de diferentes 

linhagens, comparada com a dinâmica vista em outros países.”

As filhas da ômicron
Diferentes sublinhagens da variante tornam-se dominantes

Árvore filogenética do Sars-CoV-2
Veja como as principais variantes do vírus se relacionam entre si  
e descendem umas das outras

FONTES NEXTSTRAIN (HTTPS://NEXTSTRAIN.ORG) E COVARIANTS.ORG (HTTPS://COVARIANTS.ORG/)  
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ciamento genômico e de vigilância”, diz o 
virologista Fernando Spilki, coordenador 
da rede e professor da Universidade Fee-
vale, em Nova Hamburgo (RS).

“Para nós, o mais relevante em relação 
a esse projeto é a formação de pessoal. O 
Reino Unido tem uma grande expertise no 
cruzamento dos dados de vigilância genô-
mica com informações epidemiológicas”, 
afirma o pesquisador. “Pode parecer mui-
to fácil correlacionar uma determinada 
variante ou sublinhagem a um surto ou 
elevação de casos, mas muitos aspectos 
precisam ser considerados nessa análise, 
como questões sociais, geográficas, eco-
nômicas e temporais.”

U
m dos projetos no âmbito da 
Rede Corona-ômica apoia-
dos pela plataforma NVAP 
é liderado pela médica 
Ester Sabino. Professora 
do Instituto de Medicina 

Tropical (IMT) da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo (FM-USP), 
ela é a coordenadora do Centro Conjun-
to Brasil-Reino Unido para Descoberta, 
Diagnóstico, Genômica e Epidemiologia 
de Arbovírus (Cadde), financiado pela FA-
PESP e pela agência britânica de fomento 
à pesquisa em saúde Medical Research 
Council (ver Pesquisa FAPESP no 304).

Em 2021, Sabino deu início a um pro-
jeto de vigilância genômica com o apoio 
da empresa de varejo Magalu, no âmbito 
de uma iniciativa do Grupo Mulheres do 
Brasil. A proposta inicial era montar em 
cada capital brasileira um grupo que tra-
balhasse em rede e sequenciasse mensal-
mente 100 amostras do vírus da Covid-19.

“Os recursos chegaram em novembro, 
contratamos as coordenadoras, recebe-
mos os primeiros reagentes e iniciamos 
o treinamento do pessoal”, conta Sabino. 
A iniciativa chegou a 19 capitais, inclusi-
ve de estados distantes do Centro-sul do 
país, como Amapá, Acre e Rondônia, que 
raramente são contemplados em proje-
tos de grande porte porque carecem de 
infraestrutura, informa a pesquisadora. 
Alguns laboratórios já estão fazendo as 
análises genômicas. O acerto inicial com 
o grupo empresarial prevê recursos para 
seis meses de trabalho. 

“Essa iniciativa do Mulheres do Brasil é 
importante porque está capacitando gru-
pos que nunca tiveram experiência com 
sequenciamento”, comenta o virologista 
Renato Santana, do Departamento de Ge-
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nética, Ecologia e Evolução do Instituto 
de Ciências Biológicas da Universidade 
Federal de Minas Gerais (ICB-UFMG), 
cujo laboratório integra o guarda-chuva 
da Rede Corona-ômica. “Eles estão rece-
bendo equipamentos e insumos para fa-
zer o sequenciamento e o monitoramento 
do Sars-CoV-2 em seus próprios locais.”

O laboratório chefiado por Santana 
também receberá reagentes dentro da 
plataforma NVAP, assim como os labo-
ratórios contemplados pelo projeto do 
Mulheres do Brasil e outros da Rede Co-
rona-ômica. “A ideia é sequenciar pelo 
menos 5 mil amostras por mês nas cinco 
regiões do Brasil”, afirma o pesquisador.

Um parceiro importante para a execu-
ção do projeto, conta Santana, é o grupo 
Hermes Pardini, com sede em Belo Ho-
rizonte, cuja rede tem mais de 6 mil la-
boratórios de análises clínicas parceiros 
no país. “Todas as 16 mil amostras posi-
tivas de Covid diagnosticadas pelo grupo 
a partir de janeiro deste ano já estão no 
meu laboratório. Só estamos esperando 
os reagentes chegarem para redirecionar 
para os laboratórios que vão fazer o se-
quenciamento”, afirma.

VIGILÂNCIA NO BRICS
A falta de amostras no país para a reali-
zação de sequenciamentos é um desafio 
para quem trabalha com vigilância genô-
mica, conforme explica a bioinformata 
Ana Tereza Ribeiro de Vasconcelos, coor-
denadora do Laboratório de Bioinformá-
tica (Labinfo) do Laboratório Nacional 
de Computação Científica (LNCC), uni-
dade de pesquisa do MCTI. “Tem sido 
difícil obter amostras. Há pouca testagem 
atualmente, pois as pessoas pararam de 
realizar ensaios moleculares pela técnica 
RT-PCR, que geram amostras do vírus, e 
passaram a fazer testes de antígenos nas 
farmácias ou nos laboratórios, que não 
produzem amostras”, diz a pesquisadora.

O projeto e o artigo científico consultados para esta repor-
tagem estão listados na versão on-line.

Aumento nos 
sequenciamentos
No total, 146.753 genomas  
de amostras brasileiras  
foram depositados ao longo  
da pandemia* 
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Vasconcelos está à frente de outra rede 
de vigilância genômica que integra uma 
cooperação internacional com os demais 
países do Brics (além do Brasil, também 
a Rússia, Índia, China e África do Sul). 
A proposta inicial da cooperação, que 
começou em 2021 e está prevista para 
se encerrar ao final deste ano, prevê o 
sequenciamento de 3 mil amostras em 
cada uma das cinco nações, com trocas 
de informações e análises conjuntas. Ou-
tra iniciativa no país é coordenada pelo 
Instituto Todos pela Saúde, apoiado pela 
Fundação Itaú Unibanco, que dispunha 
em 2021 de R$ 200 milhões para investir 
em vigilância genômica.

“Estou sequenciando agora amostras 
de janeiro a março que recebi de labora-
tórios parceiros”, relata a bioinformata. 
Os genomas produzidos no Brasil dentro 
desse programa são depositados no Gi-
said e no banco de dados da China, este 
último um dos três mais importantes do 
mundo. O coordenador geral do projeto 
é o bioinformata brasileiro Tulio de Oli-
veira, que está à frente dos laboratórios 
do Centro para Resposta Epidêmica e 
Inovação (Ceri), da Universidade de Stel-
lenbosch, e do KwaZulu-Natal Research 
and Innovation Sequencing Platform 
(Krisp), ambos na África do Sul. 

“Esse vírus sofre mutações muito rapi-
damente e é de alta transmissibilidade”, 
diz Vasconcelos. “É difícil sincronizar as 
ondas de infecção que acontecem nos 
diferentes lugares do mundo. Mas es-
tamos acompanhando o que ocorre em 
cada país, e nas reuniões mensais com 
pesquisadores dos outros países já sabe-
mos de antemão quais as variantes estão 
em circulação em um lugar e outro. Esse 
trabalho é importante e pode nos trazer 
alguma vantagem no combate ao vírus.” n

Teste de detecção 
de Covid: baixa 
realização de 
exames moleculares 
RT-PCR dificulta 
trabalho de 
vigilância genômica


