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PESQUISA SEQUENCIAMENTO GENÉTICO É IMPORTANTE PARA IDENTIFICAR POSSÍVEIS MUTAÇÕES DO NOVO CORONAVÍRUS E ORIGEM DA CHEGADA

Sequenciamento do vírus
é feito em tempo recorde

no Brasil já apresenta características próprias que o diferenciam geneticamente dos casos
na Europa e Ásia.
“O vírus, por onde vai passando, vai mudando naturalmente. É normal que tenha saído
da Ásia com uma característica, chegado na Europa e mudado”, explica ela, que afirma
que o mesmo já ocorreu no
Brasil. “Não é mais um vírus
que está vindo de fora. Agora
é transmissão comunitária,
passando de um para o outro.
O sequenciamento genéti- Por isso o isolamento social é
co é importante para, entre um fator importante nesse mooutras respostas, identificar mento. Não é mais necessário
possíveis mutações, cadeias que venha alguém de fora para
de transmissão e origem da trazer o vírus”, afirmou a espechegada do vírus a uma região cialista.
específica. O estudo realizado
A coordenadora do laboratóno LNCC pôde conrio explica que confirmar que a maioria
firmar a mutação
das amostras é desdo vírus não indica
que a doença caucendente de vírus AMOSTRAS
que vieram da Eu- de pacientes
sada por ele pode
ter se tornado mais
ropa, enquanto uma foram
ou menos perigosa.
pequena parte che- sequenciadas
“Não há nenhuma
gou ao país direta- no último final
conclusão em relamente da China.
de semana no
A c o o r d e n a d o r a Brasil
ção a isso. Ele está
do Laboratório de
mudando como era
Bioinformática do
de se esperar”, diz
LNCC, Ana Tereza Vasconce- ela, que prevê que a continuilos, explicou que a principal dade do trabalho de sequenconclusão obtida é a confirma- ciamento vai poder identifição da transmissão comunitá- car futuramente o impacto de
ria, o que se deu com a consta- condições geográficas nessa
tação de que o vírus coletado mutação.

Pesquisadores da UFRJ, da UFMG e do LNCC avançaram no sequenciamento genético
do covid-19 que circula no Brasil em 48 horas, sequenciando 19 amostras de pacientes
BRASÍLIA
Vinícius Lisboa
Agência Brasil

Pesquisadores da UFRJ (Universidade Federal do Rio de
Janeiro), da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) e do LNCC (Laboratório Nacional de Computação
Científica) avançaram no
sequenciamento genético do
covid-19 que circula no Brasil. Em tempo recorde de 48
horas, o estudo sequenciou
no último fim de semana 19
amostras de pacientes do
Rio, Minas, Goiás, Rio Grande do Sul e São Paulo, ampliando a vigilância sobre as
características genéticas do
causador da pandemia de coronavírus.
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Pesquisa. Sequenciamento foi feito em tempo recorde de 48 horas
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CORONAVÍRUS MEDIDA FAZ PARTE DE AÇÃO DA OMS

Fiocruz comandará estudo
clínico em novo centro
MEDIDA. A Fiocruz (Funda-

ção Oswaldo Cruz) vai iniciar
um grande estudo clínico no
Brasil, parte de uma ação
global da OMS (Organização
Mundial da Saúde), sobre a
covid-19. A fundação será a
responsável, no Brasil, pela
liderança do ensaio clínico
Solidariedade (Solidarity),
lançado na sexta-feira e que
avaliará as melhores formas
de tratamento para o novo
conoravírus.
Para tanto, já foi iniciada a
construção do Centro Hospitalar para a Pandemia de
Covid-19, uma expansão do
Instituto Nacional de Infec-

tologia Evandro Chagas (INI/
Fiocruz). O local, uma unidade
hospitalar de montagem rápida, vai ofertar, nos próximos
40 dias, 100 leitos para pacientes graves da doença e, posteriormente, mais 100 leitos.
As vagas serão reguladas
pelo SUS (Sistema Único de
Saúde), que indicará os pacientes a serem encaminhados
para o local, que terá leitos
para tratamento intensivo e
semi-intensivo. “Ameaças globais exigem respostas globais
e operação global. Essa é a importância desse estudo”, disse
a diretora do INI/Fiocruz, Valdiléa Veloso.
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