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Resumo

Objetivos: O estudo teve como objetivo geral avaliar os aspectos moleculares do

SARS-CoV-2 e as características clínicas da COVID-19 em Apodi, Rio Grande do

Norte, para entender a dinâmica do vírus, as entradas de variantes e a evolução

clínica pós-infeccção em uma população previamente naive. O município de Apodi

foi utilizado como modelo para avaliar a circulação viral e as implicações da

pandemia por tido sua população monitorizada e testada para Sars-CoV-2.

Métodos: Foram avaliadas pessoas com sintomas gripais que procuraram o Centro

de Combate a COVID-19 no município de Apodi, no período de abril de 2020 a julho

de 2021, os quais tiveram amostras de material nasal coletado para realização de

RT-qPCR para SARS-CoV-2. No período de agosto de 2021 a fevereiro de 2022 a

maioria das pessoas foi avaliada por testes rápidos de antígenos. Dados clínicos

foram analisados. A fim de identificar as linhagens circulantes no município, a cada

mês, 5 amostras de SARS-CoV-2 foram selecionadas e sequenciadas respeitando

dois requisitos básicos: 1) indivíduos geograficamente distantes entre si e 2) Cts

(threshold cycle) menores que 30. Análises filogenéticas e filodinâmicas das

sequências foram avaliadas. Resultados e discussão: Um total de 7840 pessoas

foram testadas por RT-qPCR, das quais 3391 (43%) foram positivas para

SARS-CoV-2, no período de abril de 2020 a julho de 2021 e 7397 testes de rápidos

de antígenos foram realizados no período de agosto de 2021 a 10 de fevereiro de

2022, das quais 2205 foram anti-SARS-CoV-2 reagentes. Os meses de maio de

2021 e de janeiro de 2022 apresentaram o maior número de óbitos e de casos da

COVID-19, respectivamente. Esses dados sugerem fortemente que o progresso da

vacinação proporcionou um declínio acentuado no número de óbitos. Como

observado em janeiro de 2022, o pico da doença não foi acompanhado por um

elevado número de mortes, pois cerca de 85% da população já se encontrava

vacinada, o que não se observava em maio de 2021, quando apenas 10% da

população Apodiense com pelo menos uma dose de vacina. Diferenças na

sintomatologia também foram observadas durante esses dois períodos, sendo os

casos de gravidade evidenciados majoritariamente nos indivíduos antes da
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vacinação. Análise genômica do vírus mostrou que 14 linhagens foram introduzidas

no município, sendo a linhagem P.1 (VOC gamma) a que apresentou a maior

incidência. Houve um padrão múltiplo na inserção das variantes acompanhando o

comportamento para outras localidades no Brasil e nos demais países do mundo. A

VOC Delta foi identificada no mês de julho, entretanto não houve um aumento no

número de casos nos meses seguintes. A entrada da P.1 está associada ao aumento

no número de casos e de óbitos. Essa variante se mostrou rapidamente a mais

prevalente, ficando em torno de 80% dentre as amostras testadas. Além disso, foi

visto que as amostras positivas para P.1 mostraram uma capacidade de infecção

cerca de 10x maior que as variantes que a precederam, bem como uma capacidade

de causar óbitos em indivíduos mais jovens. Conclusões: A entrada da variante P.1

precedeu o aumento no número de casos e de óbitos no decurso de fevereiro de

2021 a junho de 2021 e sua análise filogenética mostrou que a mesma apresentou

um padrão de inserção múltiplo na cidade. Em seguida, verificou-se também a

entrada das variantes Delta e Ômicron. Apesar de tais variantes apresentarem um

alto índice de transmissibilidade, a variante Ômicron destacou-se por promover um

recorde no número de casos os quais não foram incididos sobre o número de óbitos,

com a maioria dos indivíduos apresentando sintomas leves no trato respiratório

superior. Esses dados refletem o papel relevante da proteção vacinal ao longo do

ano de 2021. A entrada de variantes, bem como as mutações às quais os vírus

estão sujeitos, conforme os estudos realizados em Apodi, mostram a magnitude do

problema para controle da disseminação viral. O entendimento, além da antecipação

desses eventos, pode ajudar nas estratégias de controle da disseminação do

SARS-CoV-2 para ter-se uma chance de evitar a endemização deste vírus. Todos

esses dados reforçam ainda mais a importância da vigilância genômica no combate

e controle de doenças infecto-contagiosas e o seu potencial para compreender a

biologia viral, contribuindo assim para o melhoramento e o desenvolvimento de

vacinas e de novos antivirais. 
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Abstract

Objectives: The general objective of this study was to evaluate the molecular

aspects of SARS-CoV-2 and the clinical characteristics of COVID-19 in Apodi, state

of Rio Grande do Norte, to understand the dynamics of the virus, the entry of variants

and the clinical evolution in a previously naive population using this municipality as a

model for viral circulation. Methods: People with respiratory symptoms who sought

the COVID-19 testing center in the municipality of Apodi were evaluated from April

2020 to July 2021 and had samples of nasal material collected to perform RT-qPCR

for SARS-CoV-2 as well as rapid antigen tests were performed from August 2021 to

February 2022. Clinical data were analyzed. In order to identify the circulating strains

in the municipality, each month, 5 samples of SARS-CoV-2 were selected and

sequenced regarding two basic requirements: 1) geographical distance between

individuals and 2) Cts (threshold cycle) lower than 30. Phylogenetic and

phylodynamic analysis of the sequences were evaluated. Results: A total of 7840

people were tested from April 2020 to July 2021 by RT-qPCR, of which 3391 (43%)

were positive for SARS-CoV-2 and 7397 rapid antigen tests were performed from

August 2021 to February 2022, of which 2205 were anti-SARS-CoV-2 reagents. May

2021 and January 2022 had the highest number of deaths and COVID-19 cases,

respectively. This data strongly suggests that the progress of vaccination has led to a

sharp decline in the number of deaths. As observed in January 2022, the peak of the

disease was not accompanied by a high number of deaths, because the vaccination

rate was over 85% in the municipality, which was not observed in May 2021, when

only 10% of the Apodiense population was vaccinated with at least one dose.

Differences in symptoms were also observed during those periods in which severity

cases were verified the most in individuals before vaccination. Genomic analysis of

the virus showed that 14 strains were introduced in the municipality, with the P.1

strain (VOC gamma) showing the highest incidence. There was a multiple pattern in

the insertion of variants, following the behavior for other locations in Brazil and in

other countries of the world. Delta VOC was identified in July, however there was no

increase in the number of cases in the following months. The entry of P.1 was
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associated with an increase in the number of cases and deaths. This variant quickly

proved to be the most prevalent, reaching around 80% of the samples tested. In

addition, P.1 positive samples showed an infection capacity about 10 times greater

than the variants that preceded it, as well as an ability to cause death in younger

individuals. Conclusions: The entry of the P.1 variant preceded the increase in the

number of cases and deaths from February 2021 to June 2021 and its phylogenetic

analysis showed a multiple insertion pattern in Apodi. Then, the entry of Delta and

Ômicron variants was also verified. Despite these variants having a high rate of

transmissibility, the Ômicron variant stood out for promoting a record in the number of

cases which were not affected by the number of deaths, with the majority of

individuals experiencing mild upper respiratory tract symptoms. These data reflect

the relevant role of vaccine protection throughout the year 2021. According to the

studies carried out in Apodi, the entry of variants, as well as the mutations to which

the viruses are subject, show the magnitude of the problem to control viral

dissemination. Understanding these events, could predict and enlighten strategies to

control the spread of SARS-CoV-2, thus avoiding the endemicity of this virus. All data

further reinforce the importance of genomic surveillance in controlling infectious

diseases and its potential to understand viral biology, contributing to the improvement

and the development of vaccines and new antivirals.
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1- INTRODUÇÃO

1.1 A Pandemia da COVID-19

A Organização Mundial de Saúde foi notificada pela China em 31 de

dezembro de 2019 sobre casos de pneumonia de causa desconhecida na cidade de

Wuhan, província de Hubei. O motivo dessa crise sanitária era decorrente de uma

nova cepa de coronavírus, mais tarde denominada de coronavírus causador da

síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2), que não havia sido identificada

previamente em seres humanos (DE SALAZAR et al., 2020). Inicialmente, esses

casos de pneumonia aguda estavam ligados a um mercado de frutos do mar na

província de Wuhan (ZHU et al., 2020a).

A análise do sequenciamento dos vírus isolados levou à identificação do

agente causador como uma nova forma de coronavírus (NISHIURA; LINTON;

AKHMETZHANOV, 2020a). Inicialmente, presumiu-se que os indivíduos que

visitaram o mercado ou que consumiram a comida preparada com os animais

infectados poderiam ser a fonte de SARS-CoV-2. Uma análise mais aprofundada

através do rastreamento de contato de pacientes COVID-19-positivos revelou que

vários indivíduos sem histórico de viagens para o mercado também foram testados

como positivos para SARS-CoV-2 (ZHU et al., 2020a). Esses resultados apontaram

para a possibilidade de transmissão do vírus entre pessoas, quando o vírus já tinha

se espalhado pelo mundo (NISHIURA; LINTON; AKHMETZHANOV, 2020b).

O número de infectados aumentou rapidamente no mundo (VELAVAN;

MEYER, 2020), e logo em seguida foi confirmando a transmissão entre humanos

(NISHIURA; LINTON; AKHMETZHANOV, 2020b) a partir de sua detecção em

amostras de lavado bronco-alveolar (ZHU et al., 2020b), escarro (LIN et al., 2020),

saliva (TO et al., 2020a), garganta (BASTOLA et al., 2020) e swabs de nasofaringe

(TO et al., 2020b).

Vários estudos foram realizados para demonstrar a transmissão de humano

para humano do SARS-CoV-2. Chan e colaboradores, usando uma abordagem
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epidemiológica identificaram que todos os membros de uma família estavam

contaminados, entretanto um membro da mesma não tinha visitado o mercado de

Wuhan (CHAN et al., 2020a). Uma análise feita em Shenzhen por Liu e

colaboradores relataram o surgimento de infecção por SARS-CoV-2 em nível

epidêmico (LIU et al., 2020). Este estudo em larga escala indicou a possibilidade de

transmissão na comunidade junto a transmissão intrafamiliar como os principais

motivos da disseminação da SARS-CoV-2 na cidade. A transmissão do SARS-CoV-2

entre pessoas, ocorre principalmente pela proximidade de um indivíduo infectado

através da exposição a gotículas respiratórias ou aerossóis oriundos de tosse ou

espirro, (ONG et al., 2020) (Figura 1).

Figura 1. Vias de transmissão propostas do SARS-CoV-2. A transmissão do SARS-CoV-2 se dá

de várias formas. A transmissão por gotículas (> 5 μm) é o modo mais potente e de maior capacidade

de espalhamento. O contágio do SARS-CoV-2 após a disposição em fômites se mostrou um fator de

composição para eventos de transmissão, embora com menos frequência do que a transmissão por

gotículas ou por contato. Tanto pelo ar, quanto eventos de transmissão fecal-oral de humano para

humano foram relatados na epidemia precursora de SARS-CoV, mas ainda não foram observados
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nesta pandemia. As setas sólidas mostram a transferência viral confirmada de uma pessoa infectada

para outra, com um declínio gradiente na largura da seta denotando as contribuições relativas de

cada rota de transmissão. As linhas tracejadas mostram a plausibilidade de tipos de transmissão que

ainda não foram confirmados. O símbolo SARS-CoV-2 em 'paciente infectado' indica onde o

RNA/infeccioso vírus foi detectado. Figura gerada com BioRender Adaptada de (HARRISON; LIN;

WANG, 2020).

Semelhante ao que acontece com os outros coronavírus, o SARS-CoV-2

também é potencialmente responsável pelo surto nosocomial por contaminação

ambiental como via de transmissão. Ong e colaboradores estudaram diferentes

fômites, incluindo amostras de superfície de objetos usados   em indivíduos

infectados, tais como amostras de EPI e swabs de pacientes alojados em uma sala

de isolamento bem protegida (12 trocas de ar por hora). O estudo sugeriu que a

contaminação ambiental por pacientes positivos para SARS-CoV-2 por meio de

gotículas respiratórias e eliminação de fezes seriam ameaças potenciais para a

transmissão da doença (ONG et al., 2020).

Desde o surto de COVID-19 em dezembro a infecção se espalhou

rapidamente para outras partes do mundo, e o número crescente de casos,

principalmente pelo surgimento de novas variantes, mostra que a doença ainda

causa preocupação e não está sob controle.

A infecção foi declarada como uma emergência internacional de saúde

pública pela OMS em 30 de janeiro de 2020 com o maior nível de preocupação

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020). Naquela época (30 de janeiro de 2020),

a doença havia se espalhado para quase 20 países e 10.000 casos confirmados por

laboratório e 200 mortes foram registradas. Particularmente na China, várias

medidas foram tomadas para acelerar a disponibilidade de testes, vacinas e

medicamentos eficazes que pudessem ser usados   para salvar vidas e evitar uma

crise em grande escala. As autoridades conduziram vigorosas operações de busca

para encontrar casos ativos e medidas foram tomadas e realizados rastreamento de

contato. Pacientes com doenças graves foram hospitalizados e aqueles com

sintomas leves foram colocados em quarentena em casa ou enviados para centros

de isolamento especializados. A fim de controlar a propagação do vírus, várias
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restrições foram aplicadas, incluindo o fechamento de locais públicos como escolas

e parques, interrupção de voos internacionais, infelizmente este último aconteceu

tardiamente, depois de grande movimentação que ocorreu em janeiro de 2020,

quando houve a dispersão do vírus para todos os continentes. A província afetada

de Hubei, com uma população de mais de 50 milhões de pessoas, foi colocada em

quarentena.

Em 10 de março, mais de 48.000 casos confirmados e cerca de 3.000 mortes

foram relatados em todo o mundo. Finalmente, a OMS declarou a COVID-19 como

uma pandemia em 11 de março de 2020 (WHITWORTH, 2020). Notavelmente, após

15 de março, um aumento acentuado no número de casos infectados e na taxa de

mortalidade foi observado e, no final de março, o número de indivíduos infectados

aumentou para mais de 503.000 e a taxa de mortalidade bateu os 7% (“WHO

Coronavírus (COVID-19) Dashboard”, [s.d.]). Desde o início da pandemia,

ministérios da saúde, universidades, serviços de saúde pública, centros de pesquisa

médica e outras agências de saúde em todo o mundo têm trabalhado

incansavelmente para mitigar os efeitos desta pandemia.

Em fevereiro de 2020, o Brasil declarou COVID-19 uma emergência nacional

de saúde pública (CRODA et al., 2020a). O país estabeleceu um plano nacional de

emergência, e buscou estabelecer uma rede para diagnóstico molecular de casos

suspeitos. Dessa forma, o Brasil reportou o seu primeiro caso confirmado de

COVID-19 em 25 de fevereiro de 2020, em um viajante voltando para São Paulo

vindo do norte da Itália (JESUS et al., 2020a).

Depois desse primeiro caso, a doença se espalhou pelo Brasil, vindo de

diversas localidades do mundo. Foi observado uma introdução do vírus vindo de

mais de 100 lugares do mundo, sendo que mais de 70% vieram da Europa.

(CANDIDO et al., 2020a). Observou-se ainda que em apenas 3 meses o vírus já

estava presente em mais de 75% das cidades brasileiras (DE SOUZA et al., 2020).

No final de 2020, a partir da descoberta da variante Gamma, o país se tornou o

epicentro da doença no mundo, principalmente pelas altas taxas de

transmissibilidade e mortalidade provocadas por essa variante (FARIA et al., 2021a;

NAVECA et al., 2021b). Com a introdução da variante Omicron no final de novembro
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de 2021 a Europa passou a relatar maior número de casos de COVID-19 no mundo

ultrapassando o total de casos confirmados nas Américas (“COVID-19 Map”, [s.d.]).

Até o momento, 03 de março de 2022, o Brasil se apresenta como o terceiro

país em número de casos, 28.906.214, atrás apenas dos Estados Unidos e Índia, e

o segundo em número de óbitos, 650.646, atrás apenas dos EUA. (“COVID-19 Map”,

[s.d.]).

1.2 A família dos coronavírus

Os membros da família Coronaviridae são grandes vírus envelopados

contendo RNA de fita simples positiva não segmentada com genomas variando de

25 a 32kb. Esses vírus variam de 60nm a 140nm de diâmetro com projeções

semelhantes a espinhos em sua superfície dando um aspecto de coroa na

visualização em microscopia eletrônica. A família está dividida em duas subfamílias,

Coronavirinae e Torovirinae. Dentro da sub-família Coronavirinae existem quatro

gêneros: alfa, beta, gama e delta coronavírus (CoVs). Todos os membros da família

compartilham a mesma estratégia única para a síntese de mRNA, por meio da qual

o complexo da polimerase salta ou se move de uma região do molde para uma

região mais distante. A necessidade do complexo de polimerase se dissociar do

molde pode explicar a alta taxa de recombinação de RNA que ocorre durante a

replicação do genoma. Existem centenas de coronavírus, a maioria dos quais circula

entre animais como porcos, camelos, morcegos e gatos. Às vezes, esses vírus

chegam aos humanos - nos chamados eventos de transbordamento - e podem

causar doenças. Comumente, os CoVs se espalham amplamente entre humanos e

animais e causam doenças respiratórias, neurológicas, entéricas e hepáticas

(WEISS; LEIBOWITZ, 2011). No momento, sete tipos de CoVs humanos (HCoVs),

causando doenças que variam de forma leve ou resfriado comum a infecções graves

e/ou fatais (DHAMA et al., 2020). Entre eles, quatro HCoVs incluindo HCoV-OC43,

HCoV-229E, HCoV -HKU1 e HCoV-NL63 são esporadicamente atribuídos a

infecções semelhantes ao resfriado comum e encontram-se associados a quadro

clínico mais brando em indivíduos imunocompetentes, acometendo principalmente o
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trato respiratório superior (CHEN; LIU; GUO, 2020; HUANG et al., 2020a; SINGHAL,

2020). Os três coronavírus restantes emergiram de reservatórios animais nas últimas

duas décadas e podem afetar o trato respiratório inferior e causar um distúrbio

respiratório grave e pneumonia em humanos que muitas vezes pode ser fatal. São

eles: o coronavírus SARS (SARS-CoV) que surgiu em novembro de 2002 e causou

a síndrome respiratória aguda grave (SARS) desaparecendo em 2004; a síndrome

respiratória do Oriente Médio (MERS) causada pelo coronavírus MERS

(MERS-CoV), identificado em setembro de 2012, esse vírus é transmitido a partir de

camelos e continua a causar surtos esporádicos e localizados; e o terceiro

coronavírus, como já revisado, que surgiu neste século foi denominado SARS-CoV-2

que causa a doença do coronavírus 2019 (COVID-19)  (CUI; LI; SHI, 2019).

1.3 Importância zoonótica da COVID-19

Acredita-se que o SARS-CoV, MERS-CoV e o SARS-CoV-2 tenham se

originado em morcegos com base em sua semelhança com os coronavírus que

infectam esses mamíferos (RUIZ-ARAVENA et al., 2021). Por serem de origem

zoonótica, os CoVs podem ser transmitidos de animal para animal (doenças

infecciosas veterinárias), de animal para humano (zoonoses) e de humano para

humano (antroponoses).

Embora haja relatos de que os CoVs circulam por séculos no mundo, a

origem desses vírus permanece obscura. No início dos surtos de SARS e MERS,

gatos, camelos e dromedários, respectivamente, foram considerados a fonte natural

desses dois HCoVs. No entanto, estudos de genética molecular e análises

filogenéticas confirmaram que os morcegos eram os reservatórios, tanto de

SARS-CoV (LI et al., 2005b) quanto de MERS-CoV, (ITHETE et al., 2013) que

subsequentemente foram transmitidos para os outros hospedeiros intermediários,

antes de se espalharem para humanos. Existem outras teorias sobre a origem do

SARS-CoV-2; inicialmente, acreditava-se que fosse originado de morcegos, frutos do

mar e cobras que se espalharam entre as pessoas que visitavam ou residiam em
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Wuhan, na China, e foi sugerido que tenha sido transmitido de pangolins para

humanos. (LAM et al., 2020).

O modo e os mecanismos de transmissão de SARS-CoV, MERS-CoV e

SARS-CoV-2 entre diferentes hospedeiros, permanecem obscuros. O contato direto

com o hospedeiro intermediário, a exposição a animais ou urina de animais, o

consumo de leite ou carne não processada dos animais infectados foram

considerados as principais vias dessas transmissões de HCoV para humanos (YIN;

WUNDERINK, 2018). Vários estudos mostram que SARS-CoV, MERS-CoV e

SARS-CoV-2 podem ser transmitidos diretamente aos humanos por gatos, camelos,

dromedários e pangolins, respectivamente. (GUAN et al., 2003; HEMIDA et al.,

2013; RABI et al., 2020).

Embora o SARS-CoV-2 seja transmitido para humanos a partir de espécies de

morcegos que vivem em cavernas, relatórios recentes levantaram preocupações

sobre a transmissão zoonótica reversa para animais peludos, animais de zoológico,

animais domésticos e de estimação, como cães e gatos, (CALVET et al., 2021)

entretanto, mais pesquisas precisam ser conduzidas a fim de entender o papel

desses animais como hospedeiros intermediários e seu papel na manutenção da

pandemia. Portanto, periodicamente, novos CoVs emergem na população humana,

em virtude da alta prevalência com que circulam, da ampla diversidade genética, da

frequência de recombinação, inserções e deleções no genoma e da crescente

interface homem-animal. Além de promover a variabilidade intraespécie, esse

conjunto de fatores favorece o “salto” interespécie, desde que os vírus adquiram as

adaptações necessárias para infectar novos hospedeiros (LU; WANG; GAO, 2015).

Essa perspectiva impõe um desafio à Saúde Pública, especialmente, quando os

vírus emergentes apresentam eficiência de transmissão inter-humana, numa

população completamente suscetível.

1.4 SARS-CoV-2: estrutura genômica e mecanismo de patogênese

O SARS-CoV-2 possui um genoma de 29.903 pb (ZHU et al., 2020a). A

sequência do genoma do SARS-CoV-2 possui uma homologia de ~80% com o
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SARS e ~50% com o MERS (LU et al., 2020; ZHOU et al., 2020). Seu genoma é

composto por 14 quadros de leitura aberta (ORFs - Open Read Frames), dois terços

dos quais codificam 16 proteínas não estruturais (nsp 1-16) que compõem o

complexo replicase (LU et al., 2020; ZHANG; HOLMES, 2020). O terço restante

codifica nove proteínas acessórias (ORF) e quatro proteínas estruturais. São elas:

Spike (S), Envelope (E), Membrana (M) e Nucleocapsídeo (N), dos quais Spike

medeia a entrada do SARS-CoV nas células hospedeiras (PERLMAN; NETLAND,

2009). Apesar dessa função primordial, o gene S do SARS-CoV-2, se mostra

altamente variável, possuindo < 75% de nucleotídeos conservados (LU et al., 2020;

WU et al., 2020b; ZHOU et al., 2020). Estima-se que a taxa de mutação do

SARS-CoV-2 seja entre 10-5 a 10-3 substituições por nucleotídeo por célula infectada

(PECK; LAURING, 2018).

A proteína Spike, atua como ligante da enzima ACE2 (Enzima conversora de

Angiotensina 2) o receptor responsável pela ligação viral a as células (WRAPP et al.,

2020; XU et al., 2020a). A Spike tem um domínio de ligação ao receptor (RBD) que

medeia o contato direto com o ACE2 e um sítio de clivagem polibásico S1/S2 que é

clivado proteoliticamente pela catepsina L e a protease transmembranar serina 2

(TMPRSS2) (HOFFMANN et al., 2020; WU et al., 2020b; ZHOU et al., 2020). A

TMPRSS2 facilita a entrada do vírus na superfície da membrana plasmática,

enquanto a Spike, ativa a catepsina L nos endossomos e podem compensar a

entrada em células que não possuem TMPRSS2 (HOFFMANN et al., 2020). Uma

vez que o genoma do vírus é liberado no citosol do hospedeiro, ORF1a e ORF1b

são traduzidos em replicase virais, que são clivadas em nsps individuais (via

hospedeiro e proteases virais: PLpro); estes formam a RNA polimerase dependente

de RNA (nsp12 derivada de ORF1b) (PERLMAN; NETLAND, 2009). Em seguida os

componentes reorganizam no retículo endoplasmático (ER) em vesículas de

membrana dupla (DMVs) que facilitam a replicação viral de RNAs genômicos e

subgenômicos (sgRNA); estes últimos são traduzidos em proteínas estruturais

acessórias virais que facilitam a formação de partículas virais (SNIJDER et al., 2006;

WU; BRIAN, 2010) (Figura 2).
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Figura 2. Ciclo do SARS-CoV-2. O ciclo começa pela ligação da proteína Spike ao seu receptor,

ACE2. A entrada eficiente na célula hospedeira depende então em: 1) clivagem do sítio S1/S2 pela

TMPRSS2; e/ou 2) catepsina L endolisossomal. O genoma do vírus é liberado no citosol, onde é

traduzido nas replicases (ORF1a/b). As poliproteínas (pp1a e pp1b) são clivadas por uma protease

codificada por vírus em proteínas não estruturais do complexo de replicase individual (NSps)

(incluindo a RNA polimerase dependente de RNA: RdRp). A replicação começa em vesículas de

membrana dupla (DMVs) induzidas por vírus derivadas do retículo endoplasmático (ER). O genoma

de fita positiva serve como um molde para RNA de fita negativa de comprimento total e RNA

subgenômico (sg). A tradução de sgRNA resulta tanto em proteínas estruturais e acessórias

(simplificadas aqui como N, S, M e E) que são inseridas no compartimento intermediário ER-Golgi

para a montagem do vírion. Finalmente, genomas de RNA de sentido positivo subsequentes são

incorporados em vírions recém-sintetizados, que são secretados pela membrana plasmática. Figura

gerada com BioRender. Adaptada de (HARRISON; LIN; WANG, 2020).

Vale salientar que a proteína S do SARS-CoV-2 tem uma afinidade 10 a 20

vezes maior para ACE2 em comparação com as proteínas de superfície do

SARS-CoV, contribuindo assim para sua alta taxa de infecção e disseminação

(GHEBLAWI et al., 2020). Tais diferenças ocorrem devido a mudanças estruturais
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em um residuos de quatro motivos (resíduos 482-485: Gly-Val-Glu-Gly) na região de

ligação da proteína (RBM), o que torna a ponta da proteína mais compacta e permite

um melhor contato com a hélice N-terminal da ACE2 (YAN et al., 2020; YI et al.,

2020).

Conforme já indicado anteriormente, no início da infecção, o SARS-CoV-2 tem

como alvo as células epiteliais nasais e brônquicas e pneumócitos, por meio da

Spike que se liga ao ACE2 (HOFFMANN et al., 2020). Tanto, ACE2, quanto

TMPRSS2 são expressos nas células epiteliais alveolares tipo II do hospedeiro

(SUNGNAK et al., 2020; ZOU et al., 2020).

Semelhante a outras doenças virais respiratórias, como a gripe, a linfopenia

profunda pode ocorrer em indivíduos com COVID-19 quando o SARS-CoV-2 infecta

e mata células de linfócitos T. Além disso, a resposta inflamatória viral, que consiste

tanto na resposta imune inata quanto na adaptativa (compreendendo imunidade

humoral e mediada por células), inibe a linfopoiese e aumenta a apoptose dos

linfócitos. Embora a hiporregulação dos receptores ACE2 de medicamentos

inibidores da ECA e bloqueadores do receptor da angiotensina aumentem a

suscetibilidade à infecção por SARS-CoV-2, grandes coortes observacionais não

encontraram associação entre esses medicamentos e o risco de infecção ou

mortalidade hospitalar devido ao COVID-19. (FOSBØL et al., 2020; MANCIA et al.,

2020).

Em estágios posteriores da infecção, quando a replicação viral se acelera, a

integridade da barreira epitelial-endotelial fica comprometida. Além das células

epiteliais, o SARS-CoV-2 infecta as células endoteliais dos capilares pulmonares,

acentuando a resposta inflamatória e desencadeando um influxo de monócitos e

neutrófilos. Estudos de autópsia mostram espessamento difuso da parede alveolar

com células mononucleares e macrófagos infiltrando espaços aéreos além de

endotelite (XU et al., 2020b). Infiltrados inflamatórios mononucleares intersticiais e

edema se desenvolvem e aparecem como opacidades em vidro fosco na tomografia

computadorizada (TC). Segue-se um edema pulmonar que preenche os espaços

alveolares com formação de membrana hialina, compatível com a síndrome do

desconforto respiratório agudo (SDRA) de fase inicial (XU et al., 2020b). O
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angioedema pulmonar dependente de bradicinina pode contribuir para a doença

(VAN DE VEERDONK et al., 2020). Coletivamente, ruptura da barreira endotelial,

transmissão disfuncional de oxigênio alvéolo-capilar, e capacidade de difusão de

oxigênio diminuída são características do COVID-19.

Em COVID-19 grave, ocorre ativação fulminante da coagulação e consumo de

fatores de coagulação (TANG et al., 2020; THACHIL et al., 2020). Um estudo de

Wuhan, China, indicou que 71% dos 183 indivíduos que morreram de COVID-19

preencheram os critérios para coagulação intravascular difusa (TANG et al., 2020).

Um processo inflamatório, nas células endoteliais do tecido pulmonar pode resultar

na formação de microtrombos e contribuir para a alta incidência de complicações

trombóticas, como trombose venosa profunda, embolia pulmonar e complicações

arteriais trombóticas (por exemplo, isquemia de membro, acidente vascular cerebral

isquêmico, infarto do miocárdio) em pacientes criticamente enfermos (KLOK et al.,

2020).

1.5 Resposta imune à infecção por SARS-CoV-2

O sistema imunológico é capaz de direcionar suas respostas antivirais, que

são um conjunto sequencial de etapas que levam à eliminação de vírus e células

infectadas por respostas não específicas ou específicas. A resposta imune antiviral é

iniciada através do reconhecimento de assinaturas moleculares de partículas virais,

conhecidas como Padrões Moleculares Associados a Patógenos (PAMPs), por

Receptores de Reconhecimento de Padrões (PRRs) de células da resposta imune

inata. Receptores semelhantes a Toll (TLRs) como os PRR, estão presentes na

superfície celular (TLR1, 2, 4, 5 e 6), no endossomo (TLRs 3, 7, 8, 9 e 10) e no

citosol (receptores semelhantes a NOD (NLRs) e receptores semelhantes ao gene I

indutível por ácido retinóico (RIG-I) (RLRs) (CHAN; GACK, 2016).

Durante o processo de infecção de MERS-CoV, SARS-CoV e SARS-CoV-2,

os sensores endossômicos ou citosólicos de PRR podem reconhecer formas

distintas de RNA viral, incluindo ssRNA, RNA trifosfato 5′ e RNA de fita dupla

(dsRNA) como PAMPs (ALOSAIMI et al., 2020). A ligação entre os PRRs e esses
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PAMPs leva à ativação de cascatas de sinalização, produção de interferons tipos I e

III (IFNs) e secreção de citocinas pró-inflamatórias por múltiplas linhagens mieloides

e células dendríticas (DCs) e, portanto, concede-lhes um papel antiviral vital

(PERLMAN; NETLAND, 2009). Em seguida, o IFN-I autócrino medeia a expressão

de genes estimulados por IFN (ISGs) e estabelece um estado denominado antiviral

para inibir a infecção (PROMPETCHARA; KETLOY; PALAGA, 2020). As respostas

pró-inflamatórias recrutam localmente uma variedade de macrófagos, neutrófilos,

células natural killer (NK) e DCs (KINDLER; THIEL, 2016). Consequentemente,

essas respostas e seu equilíbrio dão origem à eliminação da infecção viral. No

entanto, as respostas pró-inflamatórias também podem ser prejudiciais,

especialmente quando a hipercitocinemia já foi desencadeada anteriormente. Foi

demonstrado que o comprometimento da resposta imune inata na pneumonia

induzida por COVID-19 leva a pior evolução clínica. Em comparação com pacientes

com pneumonia ocasionada por COVID-19 e não COVID-19, a ventilação mecânica

foi significativamente mais longa em pacientes com COVID-19, o que foi associado

ao aumento das concentrações plasmáticas de CXCL10, fator estimulador de

colônias de granulócitos-macrófagos (GM-CSF) e ligante 5 de quimiocina (CCL5)

nesses pacientes (BLOT et al., 2020).

O SARS induz resposta imune adaptativa, através do recrutamento de

linfócitos T e B levando, eventualmente, a produção de anticorpos específicos contra

o patógeno (NEWTON; CARDANI; BRACIALE, 2016). Durante esta fase de

incubação e estágios leves, a imunidade adaptativa na maioria das pessoas é

preparada para induzir uma resposta imune significativa contra a infecção por

SARS-CoV-2 (QIN et al., 2020; TAN et al., 2020a). Foi demonstrada a infiltração de

células TCD4+ e TCD8+ nos pulmões e fluido de lavagem broncoalveolar de

camundongos BALB/C sensibilizados à infecção por SARS-COV-2, cuja via do IFN

tipo I é essencial para a resposta eficiente dessas células T. De fato, o aumento da

resistência à infecção por SARS-COV-2, a eliminação rápida dessa infecção e a

redução da imunopatogênese e gravidade de COVID-19 dependem da resposta

dessas células T específicas (ZHUANG et al., 2021).
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Pacientes com infecção por CoVs, apresentaram um aumento na contagem

de leucócitos, na relação neutrófilos-linfócitos e linfopenia T, além de diminuição no

número de monócitos, eosinófilos, basófilos, células B, células T, células NK, células

T auxiliares de memória e células T regulatórias (Tregs) (QIN et al., 2020). A

linfopenia, representante da desregulação imunológica, e é uma característica

comum da infecção por SARS-CoV-2 sendo usada como um biomarcador para

avaliação do período de hospitalização, efeito do tratamento e desfecho de

pacientes com COVID-19 (BERMEJO-MARTIN et al., 2020; TAN et al., 2020a). Além

disso, diminuição na contagem de células T, principalmente células TCD8+, bem

como aumento nos níveis de interleucina (IL) -6, IL-10, IL-2 e IFN-γ no sangue

periférico nos casos graves, foram identificados como determinantes importantes do

prognóstico para SARS-CoV-2 grave (TAN et al., 2020a; XU et al., 2020b). (Figura 3)

Figura 3 - Resposta Inflamatória induzida pelo SARS-CoV-2 - Após sua entrada no trato

respiratório, o vírus atravessa profundamente o pulmão inferior, onde infecta uma variedade de

células, incluindo células epiteliais das vias aéreas alveolares, células endoteliais vasculares e
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macrófagos. Após a entrada, é provável que o SARS-CoV-2 detectados por sensores imunes inatos

citosólicos, TLRs que sinalizam a produção de interferons tipo I/III (IFNs) e outros mediadores

pró-inflamatórios. O excesso de citocinas e quimiocinas inflamatórias no local, amplifica o dano

tecidual via disfunção endotelial e vasodilatação, permitindo o recrutamento de células imunes, neste

caso, macrófagos e neutrófilos. tanto o extravasamento vascular, quanto a função de barreira

comprometida promovem endotelite e edema pulmonar, limitando as trocas gasosas que facilitam um

ambiente hipóxico, levando à insuficiência respiratória/orgânica. O meio inflamatório induz células

endoteliais para regular as moléculas de adesão leucocitária, promovendo assim o acúmulo de

células imunes que também podem contribuir para a rápida progressão da doença. Parada

respiratória. A hiperinflamação no pulmão induz ainda mais alterações transcricionais em macrófagos

e neutrófilos que perpetuam o dano tecidual que, em última análise, leva a danos pulmonares

irreversíveis. Figura gerada com BioRender. Adaptada de HARRISON; LIN; WANG, 2020.

Os sinais clínicos de pacientes graves com COVID-19 mostraram fatores

pró-inflamatórios plasmáticos elevados, como IL-1β, IL-8 e fator de necrose tumoral

alfa (TNF-α) (HUANG et al., 2020a). No entanto, um nível elevado de proteína C

reativa sérica (CRP), amiloide A sérico (SAA), procalcitonina (PCT), D-dímero e

creatina quinase, indica resposta inflamatória sustentada e mecanismo de

coagulação perturbado após infecção com SARS-CoV-2. A alta expressão de

mediadores inflamatórios pode gerar um ciclo de feedback entre citocinas e células

imunes, o que pode induzir a chamada tempestade de citocinas, levando a

complicações respiratórias mais graves e maior taxa de letalidade (ALOSAIMI et al.,

2020). Provou-se que a redução extrema de linfócitos e os níveis aumentados de

citocinas, em particular IL-2 e IL-6, são indicadores confiáveis   de COVID-19 grave

(TAN et al., 2020b). Ainda de acordo com outro estudo, os pacientes com COVID-19

internados em unidade de terapia intensiva (UTI) apresentam níveis séricos mais

elevados de IL-6, PCR e procalcitonina, sendo que IL-6 e PCR foram identificados

como os mais fortes preditores de gravidade da doença em pacientes admitido no

COVID-19 (BROMAN et al., 2021).

A fim de interromper as respostas imunes inatas e estabelecer a infecção

viral, os CoVs empregam vários mecanismos, como ocultar agonistas de PRR ou

suprimir a ativação de PRRs e suas cascatas de sinalização (CHAN; GACK, 2016;

KIKKERT, 2020). A produção de três tipos de IFNs (tipo I: IFN-α e -β, tipo II: IFN-γ e
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tipo III: IFN lambdas) é um importante mecanismo de defesa imune inicial do

hospedeiro; no entanto, sua expressão é diminuída pelos SARS-CoV e SARS-CoV-2

(FRIEMAN; HEISE; BARIC, 2008). O IFN III, como o principal agente de defesa

local, protege as superfícies epiteliais das células pulmonares de baixas doses de

patogenicidade (WELLS; COYNE, 2018; ZHOU et al., 2018). Quando a uma

exacerbação da carga viral, a segunda linha de defesa, maquinário de IFN tipo I,

cobre áreas mais amplas do tecido (KIKKERT, 2020). O aspecto único do IFN tipo III

não é induzir inflamação tanto quanto o IFN tipo I e é provavelmente responsável

pela proteção do tecido epitelial da imunopatologia (GALANI et al., 2017).

Em relação às estratégias usadas pelo SARS-CoV-2 para dificultar as

respostas do IFN-I, foi demonstrado que após a infecção com o SARS-CoV-2, a

nsp6 e o nsp13 se ligam à quinase 1 de ligação a TANK (TBK1) e inibem a

fosforilação do fator regulador de interferon 3 (IRF3) ou TBK1, respectivamente.

Além disso, a ORF6 se direciona para a KPNA2, levando a translocação nuclear de

IRF3. Vale salientar que, a supressão da sinalização de IFN-I por meio da nsp1 e

nsp6 do SARS-CoV-2 é altamente mais potente do que as observadas em

SARS-CoV e MERS-CoV (XIA et al., 2020).

O SARS-CoV, o MERS-CoV e o SARS-CoV-2 compartilham as mesmas

proteínas estruturais (por exemplo, M, N, E) e não estruturais, como proteínas de

estrutura de leitura aberta (ORF) que podem inibir a sinalização de IFNs tipo I em

vários níveis (PROMPETCHARA; KETLOY; PALAGA, 2020). Essas proteínas são

capazes de proteger RNAs virais de sensores imunes inatos criando vesículas de

membrana dupla (DMVs) (OUDSHOORN et al., 2017) e adicionando uma “tampa” ou

estrutura semelhante a uma proteção à extremidade 5 'dos   RNAs (CHEN et al.,

2011). Eles também mascaram o dsRNA viral pela proteína 4a (p4a) (BATOOL et al.,

2017) e medeiam a replicação alternativa dentro do núcleo, devido à ausência de

sensores de RNA (ou seja, sensores semelhantes a RIG-I ou TLRs) (KIKKERT,

2020).

A ausência de ORF3b, além de mudanças significativas na ORF6 do

SARS-CoV-2 tornaram este vírus muito mais sensível ao IFN tipo I em comparação

com SARS-CoV (LOKUGAMAGE et al., 2020). ORF6 e ORF8 parecem inibir a
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ativação do interferon tipo I (IFN-β), fator nuclear NF-κB, o elemento de resposta

estimulada por interferon (ISRE) e genes estimulados por interferon (ISGs), tais

como ISG54 e ISG56 (ZHANG et al., 2021). Além disso, a regulação negativa da

expressão de superfície MHC-I, em vários tipos de células, é conduzida por meio da

interação direta de ORF8 com moléculas de MHC-I, o que, portanto, leva ao

distúrbio da apresentação do antígeno e da função dos CTLs no reconhecimento e

eliminação de células infectadas (ZHANG et al., 2021). Embora as respostas

retardadas de IFN-I e a patogênese das infecções por SARS-CoV-2 e SARS-CoV

compartilhem até certo ponto, a carga viral do vírus e os níveis de IFN-I

desempenham papéis importantes na imunopatogênese deles (LINGESWARAN et

al., 2020). (Figura 4)

Figura 4 - Mecanismo de evasão das Vias de Interferon Tipo I pelo Coronavírus (CoVs).

Esquema simplificado de resposta de IFN após a detecção de vírus de RNA. O ácido nucléico viral é

reconhecido pela primeira vez por PRRs (por exemplo, gene I induzido por ácido retinóico; RIG-I) que

perpetuam a transdução de sinal através de um complexo adaptador na mitocôndria (proteína de
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sinalização antiviral mitocondrial; MAVS) ou retículo endoplasmático (Genes estimuladores de

interferferon; STING) superfície da membrana. As interações com adaptador PRR recrutam quinases

que convergem em um grande complexo, levando à fosforilação do fator regulador do interferon 3/7

(IRF3/7) e fator nuclear-κB (NF-κB), fatores de transcrição que entram no núcleo e induzem a

transcrição do IFN. IFNs tipo I e tipo III então sinalizam através da via JAK1/STAT1/2, culminando na

resposta antiviral pela transcrição de genes estimulados por IFN (ISG). Na figura, estão listados os

antagonistas de IFN-I SARS-CoV (CoV), SARS-CoV-2 (CoV-2) e MERS-CoV (M-CoV), que tornam

esses vírus resistentes a respostas de IFN. O IFN-III também está implicado na exibição de potentes

efeitos antivirais nos tecidos pulmonares/intestinais, mas as estratégias de evasão subjacentes dessa

via para esses vírus são atualmente desconhecidas. As proteínas SARS-CoV são destacadas em

azul, enquanto as funções das proteínas SARS-CoV-2 e MERS-CoV são destacadas em vermelho e

verde, respectivamente.Figura gerada com BioRender. Adaptada de HARRISON; LIN; WANG, 2020.

Os mecanismos que iniciam os efeitos inflamatórios em resposta às infecções

por SARS-CoV-2 estão principalmente associados à ativação da sinalização imune

inata (Chan et al., 2020). Foi demonstrado que a expressão de genes envolvidos na

sinalização de interferon, degranulação de neutrófilos e resposta imune inata nos

pulmões de macacos Rhesus aumenta após a infecção por SARS-CoV-2, enquanto

as vias de indução da produção de colágeno são reguladas negativamente. O

envelhecimento é um importante fator de risco para mau prognóstico e aumento da

mortalidade na COVID-19. Foram demonstrados que os níveis de IFN tipo I

aumentam significativamente nos pulmões de macacos infectados juvenis em

comparação com macacos infectados idosos. Enquanto em macacos mais velhos

com doença COVID-19, um aumento na contagem de neutrófilos e na razão

neutrófilos/linfócitos foi observado (Rosa et al., 2021).

1.6 Diagnóstico clínico e molecular de SARS-CoV-2

Os diagnósticos para COVID-19 incluem a avaliação dos sintomas

relacionados a doença e histórico de exposição. Devem ser considerados no

contexto do SARS-CoV-2 o período de incubação, que é estimado em até 14 dias a

partir de exposição, com mediana de 4–5 dias (GUAN et al., 2020; LAUER et al.,
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2020; LI et al., 2020b), sendo o período de incubação dependente da variante

infectante (BACKER et al., 2022).

Os sintomas mais comuns no COVID-19 incluem febre ou calafrios, tosse,

dispneia, fadiga, dores musculares, dor de cabeça, perda de paladar ou olfato, dor

de garganta, congestão nasal ou coriza, náuseas ou vômito e diarreia (CDC, 2021).

O aparecimento desses sintomas é tempo dependente, por exemplo, relatos de

ageusia e anosmia ocorrem geralmente após o 5 dia de início de sintomas. Dados

de internação hospitalar sugerem que febre e tosse são as manifestações mais

frequentes (CHAN et al., 2020b; GUAN et al., 2020; WANG et al., 2020a), e a

orientação provisória da OMS enfatizou anosmia ou ageusia recentes como

específicos para COVID-19 (GOURTSOYANNIS, 2020), apesar destes sintomas

serem relatados para outros tipos de vírus respiratórios (DE HARO-LICER et al.,

2013). Essas observações podem estar relacionadas a alta expressão do ACE2 na

nasofaringe (CAO et al., 2020; GOURTSOYANNIS, 2020) ou mesmo mutação na

proteína Spike (D614G) que aumenta a replicação local (KORBER et al., 2020).

Exames de imagem, TC de tórax, também podem apoiar a suspeita clínica de

COVID-19, e tem sido usada como um complemento à abordagem, quando do

envolvimento pulmonar, para diagnóstico precoce e avaliação da progressão da

doença. Os achados da TC são variáveis   e podem incluir múltiplas opacidades em

vidro fosco bilaterais nas zonas pulmonares periféricas inferiores (SHI et al. 2020),

as quais também são observadas em pacientes com infecções por SARS-CoV e

MERS-CoV (AJLAN et al., 2014; OOI et al., 2004). Usando 1.014 pacientes em

Wuhan, China, que passaram por testes de RT-PCR e TC de tórax "positiva" para

COVID-19 mostrou uma sensibilidade de 97% quando usando RT-PCR como

referência (AI et al., 2020). A interpretação da TC falso-positiva não é inesperada

uma vez que os achados se sobrepõem a outras causas de pneumonia (LI et al.,

2020d).

Biomarcadores laboratoriais, como radiografia, são inespecíficos para

COVID-19, mas também podem contribuir para a suspeita clínica da doença. A

confiança em marcadores amplamente disponíveis foi especialmente comum no

início da pandemia, quando a disponibilidade de testes específicos era
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extremamente limitada (GUAN et al., 2020; INUI et al., 2020). Os principais achados

laboratoriais entre pacientes COVID-19 incluem leucopenia, linfopenia, níveis

elevados de aminotransaminase (AST e ALT), aumento dos níveis séricos de lactato

desidrogenase (LDH) além de níveis elevados de marcadores de inflamação (por

exemplo, ferritina, PCR e VHS) (PONTI et al., 2020; WANG et al., 2020a). Outros

marcadores têm sido associados a uma maior gravidade e aumento da mortalidade,

são eles: níveis elevados de D-dímero, linfopenia, aumento da relação

neutrófilos/linfócitos, trombocitopenia acentuada, hipoalbuminemia, IL-6,

procalcitonina, troponina I e amilóide A sérica (AZIZ et al., 2020; BHARGAVA et al.,

2020; CECCONI et al., 2020; LI et al., 2020a; NIE et al., 2020). No entanto, esses

biomarcadores não específicos também podem ser elevados em outras doenças

infecciosas, como dengue, febre tifóide ou influenza (RAGAB et al., 2020; WU et al.,

2020a).

A detecção de RNA do SARS-CoV-2 através da RT-qPCR em amostras

respiratórias (por exemplo, nasofaringe) é o padrão ouro para o diagnóstico da

COVID-19. No entanto, a sensibilidade do teste varia com o período da coleta em

relação à exposição do indivíduo ao vírus. Um estudo de modelagem estimou uma

variação na sensibilidade dependendo da data da coleta com uma variação de: 33%

- 4 dias após a exposição; 62% - no dia do início dos sintomas e 80% - 3 dias após o

início dos sintomas (KUCIRKA et al., 2020; SETHURAMAN; JEREMIAH; RYO, 2020;

WANG et al., 2020b). Alguns fatores podem contribuir para resultados de teste

falso-negativos, incluindo a adequação da técnica de coleta de amostra, tempo de

exposição e fonte da amostra. Um estudo que usou 1.070 amostras coletadas a

partir de 205 pacientes com COVID-19 na China, amostras de fluido de lavagem

broncoalveolar tiveram as maiores taxas de positividade para o teste de PCR de

SARS-CoV-2 (93%), seguido por escarro (72%), swabs nasais (63%) e swabs

faríngeos (32%) (WANG et al., 2020b). Esses dados mostram que amostras

respiratórias inferiores, como o fluido de lavagem broncoalveolar, são mais sensíveis

do que as amostras respiratórias superiores. O SARS-CoV-2 também pode ser

detectado nas fezes, mas não na urina. (WANG et al., 2020b). A saliva tem se

mostrado uma fonte alternativa de amostra que requer menos equipamento de
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proteção individual, entretanto requer validação adicional (TO et al., 2020a, 2020b;

WILLIAMS et al., 2020). Além desses desafios, a simplificação nos processos de

detecção, removendo a etapa de extração de RNA tem sido explorada (DA SILVA et

al., 2020). Alguns estudos sugerem que “pular” a extração de RNA por aquecimento

direto simples de amostras por 5 minutos a 98◦C tem sensibilidade e especificidade

comparável aos métodos padrão (FOMSGAARD; ROSENSTIERNE, 2020).

O isolamento do RNA é a etapa inicial do ensaio RT-PCR e crítico para a

reprodutibilidade do ensaio e relevância biológica (PREMRAJ et al., 2020). Ao

contrário do DNA, o RNA é altamente suscetível à degradação; o armazenamento

da amostra, manuseio e isolamento de RNA devem seguir protocolos otimizados

para minimizar a degradação em cada etapa (FLEIGE; PFAFFL, 2006; PREMRAJ et

al., 2020). Após a purificação do RNA, a transcrição reversa é conduzida usando

diferentes primers, sejam eles randômicos, específico para o gene, ou mesmo

oligo-dT, dependendo do tipo de RNA, rendimento de cDNA e especificidade

(BUSTIN; NOLAN, 2004). Tanto o RNA viral SARS-CoV-2 quanto o humano RNA

(RNA de controle do hospedeiro, como RNase P) são transcritos reversamente; o

mesmo cDNA pode ser usado para qPCR (PREMRAJ et al., 2020).

Diferentes instituições contam com vários números de alvos do gene

SARS-CoV2 e diferentes regiões-alvo. Os alvos genéticos incluem proteínas

estruturais, que têm maior sensibilidade para detecção do coronavírus, além de

genes acessórios SARS-CoV-2 específicos da espécie (WU et al., 2020d). O uso de

múltiplos alvos de PCR ajuda a evitar falsos negativos associados a mutações no

local do primer, especialmente incompatibilidades na extremidade 3' (ARTESI et al.,

2020; CDC, 2020). As proteínas estruturais, S, N, as não estruturais, RNA

polimerase dependente de RNA (RdRp) e a ORF1ab são os genes mais comumente

usados como alvos (WEISSLEDER et al., 2020).

O FDA e o CDC americano recomendam ensaios de detecção de vírus

usando os alvos para o Nucleocapsídeo viral, N1 e N2, além do gene humano,

RNase P, como os alvos primários e controle interno (IC), respectivamente (CDC,

2020). Um valor de limite de ciclo (Ct) abaixo 40 para todos os genes alvo é definido

como um teste positivo, enquanto um valor Ct abaixo 40 para apenas um dos alvos
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do vírus, seja N1 ou N2 são consideradas inconclusivos e requer confirmação por

reteste (WEISSLEDER et al., 2020). Esta abordagem é diferente do ensaio da OMS,

que emprega o algoritmo de ensaio Charité, Berlim, para confirmar a infecção: a

avaliação se dá em 2 etapas, primeiro uma etapa de triagem onde observa-se a

positividade para o gene envelope (E) do subgênero Sarbecovirus, seguida da

avaliação do gene RdRp, que é altamente específico para SARS-CoV-2 e não

apresenta reação cruzada com outros coronavírus (CORMAN et al., 2020).

O CDC Chinês recomenda o uso de primers específicos e sondas nas regiões

do gene N e o ORF1ab. A infecção é confirmada quando ambos os alvos são

positivos (LI et al., 2020d). Outros países adotaram diferentes alvos virais para

detecção de PCR: o Instituto Pasteur de Paris tem como alvo duas regiões dentro do

gene RdRp; o instituto Nacional da Saúde da Tailândia e Instituto Nacional de

Doenças Infecciosas do Japão usa principalmente o gene N; já as autoridades de

saúde de Hong Kong usam os alvos ORF1b-nsp14 e o gene N (ASRANI et al., 2021;

UDUGAMA et al., 2020).

É importante enfatizar que a detecção de RNA viral por RT-qPCR não

demonstra a presença de vírus infeccioso e pacientes que se recuperaram podem

continuar apresentando resultados positivos para PCR, mas não infeccioso, o que é

confuso para quarentena e controle (LANDI et al., 2020).

A cultura celular é um indicador mais preciso de viabilidade e contagiosidade,

mas somente deve ser realizada em instalações de Nível de Biossegurança 3

(BSL-3) não sendo usada na rotina (HUANG et al., 2020b; SETHURAMAN;

JEREMIAH; RYO, 2020). Estudos têm mostrado que os valores de Ct de RT-qPCR

correlacionam-se fortemente com a capacidade de cultivar vírus viável (BULLARD et

al., 2020; LA SCOLA et al., 2020; SINGANAYAGAM et al., 2020). No entanto, os

pontos de corte do valor Ct diferem entre os estudos e dependem do sistema de

PCR usado. Variação nas execuções de teste de PCR, baixa número da cópia viral,

e coleta de amostra pobre pode gerar diferenças nos valores absolutos de Ct

(ABDULRAHMAN et al., 2020; PERERA et al., 2020; WACHARAPLUESADEE et al.,

2020). Alguns estudos têm mostrado que a probabilidade de cultivo de vírus diminui

para 8% em amostras com Ct acima 35, usando como alvo o gene RdRp
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(SINGANAYAGAM et al., 2020), enquanto outros estudos concluíram que pacientes

com Ct> 33–34, usando o LightCycler Multiplex RNA Virus Master kit RT-PCR,

sistema que usa o gene E, não são contagiosos (LA SCOLA et al., 2020). Também

tem sido observado que a duração da doença afeta negativamente a viabilidade do

SARS-CoV-2, uma vez que os isolados não resultaram em crescimento quando

coletados após o dia 8 de doença, apesar de altas cargas virais contínuas por

RT-qPCR (BULLARD et al., 2020; WÖLFEL et al., 2020). Métodos substitutos para

identificar vírus infecciosos, como a detecção de RNA subgenômico (sgRNA) estão

sendo avaliado (PERERA et al., 2020). Estudos adicionais em grande escala serão

úteis para a otimização de estratégias de detecção de vírus infecciosos, que seria

útil para orientar políticas de isolamento. Mais recentemente o teste utilizando

antígenos permitiu maior velocidade de identificação, apesar da sensibilidade ser

menor que o RT-PCR (FENOLLAR et al., 2021; FREW et al., 2021).

1.7 Mutações-chave da proteína spike do SARS-CoV-2: implicações

na evasão imune e imunidade induzida por vacina

Cinco variantes de preocupação (VOCs) e cinco variantes de interesse (VOIs)

são reconhecidas pela OMS. O aumento da transmissibilidade e infecções causadas

pelas VOCs resulta principalmente devido às mutações na proteína spike (S) (TAO

et al., 2021). Essa proteína define o tropismo do vírus, facilita sua disseminação e

modula a função imunológica do hospedeiro. Como já mostrado anteriormente, é o

ponto de entrada viral da célula hospedeira, por meio do qual se liga ao receptor

ACE2 do hospedeiro. É composto por 1273 aminoácidos e é composta por duas

subunidades que são ligadas por um local de clivagem pela furina. A subunidade 1

contém dois domínios importantes: domínio N terminal (NTD) e o RBD. É também o

principal alvo das vacinas desenvolvidas, visto que a maior parte dos anticorpos

neutralizantes é direcionada para o RBD (PICCOLI et al., 2020; STEFFEN et al.,

2020).

Há uma série de mutações observadas RBD, que se apresentam em um ou

mais das VOCs, incluindo o N440K, G446V, L452R, Y453F, E484Q, F490S, N501Y,
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N501S, E484K e K417N (TAO et al., 2021; TEGALLY et al., 2020; VOLZ et al.,

2021a; WANG et al., 2021a), a maioria dos quais estão localizados na interface RBD

– ACE2. Compreender o mecanismo físico responsável pelas mudanças induzidas

por mutação na afinidade de ligação do RBD com a ACE2, bem como anticorpos é

um grande desafio para compreensão de como as mutações nessas regiões podem

direcionar os rumos da pandemia, (HENDERSON et al., 2020; TEGALLY et al.,

2020; WALLS et al., 2020; WRAPP et al., 2020). Uma questão chave é se os

anticorpos induzidos pelas vacinas existentes para COVID-19 podem proteger

contra a infecção ou doenças provocadas pelas variantes de SARS-CoV-2, além de

entender como anticorpos neutralizantes produzidos por infecções de uma ou mais

variantes específicas, podem induzir uma maior ou menor resposta imune

(CROMER et al., 2021; DUPONT et al., 2021).

A maioria dos anticorpos induzidos pela vacina neutralizam as variantes do

SARS-CoV-2 através do docking proteína-proteína entre o RBD e os anticorpos (LE

et al., 2020). A chave para imunidade induzida pela vacina é a capacidade dos

anticorpos se ligarem especificamente ao SARS-CoV-2 com uma forte afinidade.

Dessa forma, mutações na região da RBD podem alterar essa interação entre a

Spike e o receptor ACE2, bem como com os anticorpos neutralizantes, seja

induzidos por vacinas sejam induzidos pelo processo de infecção (DU et al., 2021;

GURUPRASAD, 2021; HURLBURT et al., 2020; JENNEWEIN et al., 2021; WU et al.,

2020c).

1.8 Pressão evolutiva do genoma de SARS-CoV-2 e o surgimento

de variantes de preocupação

Sabe-se bem que os genomas de todos os vírus acumulam mutações ao

longo do tempo. Mas vale salientar que o acúmulo de mutações e as consequências

para a transmissão e a doença na população hospedeira dependem de uma série de

fatores, incluindo a taxa de mutação e os impactos da mutação na dinâmica viral

dentro e entre os hospedeiros individuais. Juntos, esses fatores determinam o

surgimento e a disseminação de variantes virais e a evolução das pandemias. Os
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genomas dos vírus de RNA são particularmente propensos à mutação (HOLMES,

2009). Mas SARS-CoV-2, como outros coronavírus relacionados, codifica uma

exonuclease que corrige erros de leitura (ExoN) que reduz sua taxa de mutação em

relação aos vírus de RNA que não o fazem (como os vírus influenza, HIV e hepatite

C). O ritmo de mudança do genoma SARS-CoV-2 foi estimado em 1.87 x 10-6

substituições de nucleotídeos por dia (ECKERLE et al., 2010; MINSKAIA et al.,

2006; VASILAROU et al., 2021). Assim, em todo o genoma de 30.000 pares de

bases do SARS-CoV-2, aproximadamente 20 alterações genéticas ocorrem por ano

dentro de uma linhagem.

Os mais de 270 milhões de casos de COVID-19 até o momento aumentaram

muito a oportunidade de evolução de vírus com características distintas (“WHO

Coronavirus (COVID-19) Dashboard”, [s.d.]). Várias linhagens virais já foram

relatadas que têm impactos potenciais (chamados de ‘variante de interesse’, VOI) ou

impactos demonstrados (‘variante de preocupação’, VOC) na transmissão de

doenças e na saúde humana

A OMS, em colaboração com parceiros, redes de especialistas, autoridades

nacionais, instituições e pesquisadores, monitora e avalia a evolução do

SARS-CoV-2 desde janeiro de 2020. Durante o final de 2020, o surgimento de

variantes que representavam um risco aumentado para a saúde pública global levou

à caracterização de Variantes de Interesse (VOIs) e Variantes de Preocupação

(VOCs) específicas, a fim de priorizar o monitoramento e a pesquisa globais e, em

última análise, informar a resposta em andamento à pandemia do COVID-19. Alguns

critérios foram selecionados para a classificação das variantes. Para classificar uma

variante como VOI os critérios são: a) marcadores genéticos específicos que

mostram capacidade em afetar a transmissão, diagnóstico, terapêutica ou escape

imunológico; b) evidência de que é a causa de um aumento da proporção de casos

ou clusters únicos de surtos. Já para classificar uma variante como VOC, os

seguintes critérios devem ser estabelecidos, como: a) além dos critérios atribuídos à

VOI; b) evidência de impacto em diagnósticos, tratamentos ou vacinas; c)

interferência generalizada com alvos de teste de diagnóstico; d) evidência de

suscetibilidade substancialmente diminuída a uma ou mais classes de terapias; e)
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evidência de neutralização significativamente diminuída por anticorpos gerados

durante infecção ou vacinação anterior; f) evidência de redução da proteção induzida

por vacina contra doença grave; g) evidência de maior transmissibilidade; h)

evidência de aumento da gravidade da doença (CDC, 2020).

No momento em que surgiram, as três primeiras VOCs (B.1.1.7, B.1.351 e

P.1) exibiram quase duas vezes mais alterações em seus genomas do que outras

linhagens SARS-CoV-2 contemporâneas, com 23 mutações caracterizando a B.1.1.7

(Alpha) (RAMBAUT et al., 2020a), 21 em B.1.351 (Beta) (TEGALLY et al., 2021) e 23

em P.1 (Gamma) (FARIA et al., 2021a). A variante B.1.617.2 (Delta) que surgiu na

Índia e causou um aumento no número de casos, exibe um excesso de mutações,

aproximadamente semelhante a B.1.1.7 (DHAR et al., 2021). Em novembro de 2021,

o serviço de vigilância genômica da África do Sul e Botswana detectaram uma nova

VOC foi descrita a B.1.1.529 (Omicron) e preocupou o mundo pelo número sem

precedentes de mutações acumuladas, (QIN et al., 2021; SAXENA et al., 2021;

VIANA et al., 2022). Três semanas após a sua descoberta, a Omicron já havia sido

identificada em 87 países causando uma onda maior ainda pelo mundo com

recordes diários de casos (VIANA et al., 2022).

O estabelecimento e a disseminação de tais variantes dependem de dois

fatores principais: o que acontece dentro dos indivíduos nos quais as mutações

surgiram e o que acontece depois quando o vírus é transmitido entre os indivíduos.

As mutações surgem à medida que os vírus se replicam dentro de um

indivíduo infectado e, portanto, novas variantes enfrentam inicialmente forças

seletivas naquele indivíduo. Para SARS-CoV-2, esses processos evolutivos dentro

de cada indivíduo foram mais bem documentados em pacientes

imunocomprometidos (AVANZATO et al., 2020; CHOI et al., 2020; KEMP et al.,

2021). Esses pacientes mantêm altas cargas virais por períodos prolongados,

permitindo mais oportunidades de replicação, seleção viral e com consequente taxas

de substituição elevadas. Ao sequenciar o vírus em vários pontos numa linha

temporal, estudos documentaram mudanças rápidas na composição da população

viral em um paciente, ao longo de alguns dias. Essas mudanças são mais rápidas do

que o esperado pela na população geral e apontam para a seleção natural,
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induzindo uma maior replicação viral, para que o vírus escape de um sistema

imunológico enfraquecido ou mesmo de terapias com anticorpos recebidas por

esses pacientes (AVANZATO et al., 2020; CHOI et al., 2020; KEMP et al., 2021).

A maioria das mutações apresentam-se no gene que codifica Spike. Como já

discutido anteriormente, essa é a proteína viral que se liga ao receptor ACE2 nas

células do hospedeiro. Estudos demonstraram que pacientes que mantiveram altas

cargas virais por tempo prolongado, apresentaram 57% das alterações na proteína

Spike (CHOI et al., 2020). Já Kemp e colaboradores, encontraram 33% das

mutações nesse gene (KEMP et al., 2021). Esses dados são bem diferentes dos

13% esperados, baseado no comprimento desse gene em relação ao genoma

completo do vírus. Muitas dessas mutações foram encontradas no domínio de

ligação ao receptor, que é essencial para a entrada do hospedeiro. Esta

concentração em Spike pode refletir, em parte, uma resistência diminuída da

resposta imune desses indivíduos, uma vez que estão imunocomprometidos,

entretanto, muitas dessas mutações são não-sinônimas, consistente com a seleção

que favorece mudanças para a proteína Spike (CHOI et al., 2020). Além disso,

várias mutações surgiram em paralelo em diferentes pacientes, sugerindo a seleção

para essas alterações (MCCORMICK; JACOBS; MELLORS, 2021). Por exemplo,

McCarthy e colaboradores relatam quatro casos independentes de pacientes com

deleções no mesmo domínio amino-terminal de Spike, o que é importante para a

entrada do hospedeiro e evasão de anticorpos (MCCARTHY et al., 2021). Esses

padrões não aleatórios de mudanças genômicas sugerem que as pressões

seletivas, junto com a mutação, moldam fortemente a evolução viral em indivíduos

imunocomprometidos. Pacientes imunocomprometidos devem ser protegidos de

COVID-19 priorizando seus contatos para vacinação, e qualquer paciente com

infecção prolongada deve ser tratado com muito cuidado como uma fonte potencial

de novas variantes.

Taxas de mutação elevadas também podem ser causadas por alterações

genéticas no SARS-CoV-2 que aumentam a taxa de erro durante a replicação viral

(TAKADA et al., 2020). Takada e colaboradores mostraram que a mutação P203L

em NSP14 altera o domínio de revisão ExoN e quase duplica a taxa de mutação.
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Essas linhagens "mutadoras" também podem gerar variantes com combinações

raras de novas mutações, mas até o momento, esses mutadores não aumentaram

em frequência, possivelmente por causa do maior número de mutações deletérias

resultantes (TAKADA et al., 2020).

Outra fonte potencial de novas variantes em infecções individuais é a

recombinação. Há um debate sobre a extensão da recombinação no SARS-CoV-2

(IGNATIEVA; HEIN; JENKINS, 2021; RICHARD et al., 2020), em parte porque

detectar a recombinação é um desafio quando há relativamente pouca variação

genômica (VANINSBERGHE et al., 2021). Todos os vírus circulantes SARS-CoV-2

são semelhantes e intimamente relacionados pela descendência do vírus que

infectou humanos pela primeira vez no final de 2019. Além disso, os artefatos

gerados durante o sequenciamento e montagem genômica podem imitar a

recombinação e podem explicar alguns dos eventos aparentes de recombinação

(IGNATIEVA; HEIN; JENKINS, 2021).

Uma análise recente fornece evidências de que genomas das amostras do

Reino Unido podem ter surgido por recombinação durante um período em que

B.1.1.7 e linhagens não variantes eram prevalentes (JACKSON et al., 2021). A

recombinação é uma preocupação porque gera novas combinações, potencialmente

reunindo componentes de diferentes linhagens de forma a beneficiar o vírus, embora

nenhuma vantagem de aptidão tenha sido detectada para os recombinantes

observados até o momento (JACKSON et al., 2021).

Para aquelas mutações SARS-CoV-2 que saem do indivíduo infectado e

causam novas infecções, a probabilidade de que a variante se estabeleça depende

de sua transmissibilidade na população, bem como da natureza e extensão dos

contatos entre indivíduos, além de eventos fortuitos. Para muitas doenças

infecciosas, uma pequena fração de indivíduos tende a ser responsável por uma

grande fração dos eventos de transmissão (WOOLHOUSE et al., 1997). É o que se

chama de 'regra 80/20', onde 80% das novas infecções são causadas por 20% de

casos (WOOLHOUSE et al., 1997). Este padrão também foi observado para

SARS-COV-2 (ALTHOUSE et al., 2020; ENDO et al., 2020) e às vezes é referido
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como 'superdispersão', o que significa que a variação no número de novas infecções

geradas por diferentes indivíduos é maior do que o esperado.

A superdispersão pode surgir por meio de vários processos, e os detalhes têm

um forte efeito sobre a probabilidade de que uma nova variante se estabeleça dentro

de uma população (por estabelecida, queremos dizer que a variante está presente

em casos ativos suficientes ao ponto que que é muito improvável que seja perdida

por acaso). Se a superdispersão surge porque os indivíduos variam em

infectividade, com alguns casos transmitindo com muito menos frequência e outros

com muito mais frequência do que o esperado (por exemplo, 'superespalhadores'),

então essa variabilidade tende a diminuir a probabilidade de estabelecimento de

uma variante (LLOYD-SMITH et al., 2005). Por outro lado, se a superdispersão

ocorrer porque alguns indivíduos têm muito menos contatos ou níveis de atividade

muito mais baixos e outros muito mais, isso tende a aumentar a probabilidade de

estabelecimento.

A principal diferença entre os dois casos é que, quando a superdispersão se

deve a eventos casuais que afetam o curso da infecção, não há relação entre a

probabilidade de um indivíduo adquirir uma infecção variante e a propensão desse

indivíduo de transmitir a outras pessoas. Como resultado, isso simplesmente

introduz ruído adicional no sistema, diminuindo a probabilidade de estabelecimento.

Em contraste, com a superdispersão devido à heterogeneidade de contato ou

atividade, as variantes são mais propensas a infectar indivíduos altamente

conectados e ativos que também têm uma maior propensão para transmitir em

virtude de sua alta conectividade. Esse processo, pelo qual os indivíduos mais ativos

contribuem desproporcionalmente para a transmissão, também explica por que

direcionar vacinas e intervenções não farmacêuticas a trabalhadores essenciais é

particularmente eficaz na redução de casos (MULBERRY et al., 2021).

Depois que uma variante favorecida se estabelece dentro de uma população,

sua propagação através da população aumenta de uma forma mais determinística.

Rastrear a propagação semana após semana de B.1.1.7 em muitas regiões do

Reino Unido em grande detalhe foi possível devido a uma deleção na Spike da

B.1.1.7 (S:H69-V70del). Essa deleção levada uma não detecção da sonda usada
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nos testes moleculares para a região da Spike, é o que chamamos de “drop out”.

Usando esse modelo, foi possível estimar que a variante Alpha era de 50-100% mais

transmissível do que as variantes em circulação anteriormente (DAVIES et al., 2021;

VOLZ et al., 2021c). Observou-se que a maior transmissão se deu quando a B.1.1.7

se estabeleceu em novas áreas. Três meses após o anúncio do governo britânico, a

variante Alpha se espalhou para mais de 100 países, apesar do aumento das

restrições para viagens do Reino Unido (O’TOOLE et al., 2021).

Um evento semelhante aconteceu após a descoberta da variante gamma em

Manaus, (FARIA et al., 2021a). A proporção de amostras de pacientes com

COVID-19 em Manaus com cepas identificadas como P.1, que não circularam até

novembro de 2020, aumentou para 52,2% em dezembro, e para 85,4% em janeiro

de 2021 (FARIA et al., 2021a). Ao mesmo tempo, observou-se um aumento abrupto

no número de internações pelo COVID-19 em Manaus, o que ocasionou o colapso

do sistema de saúde local (NAVECA et al., 2021b; SABINO et al., 2021). Estudos

estimaram que a cepa P.1 pode ser 2,6 vezes mais transmissível que suas

precursoras (COUTINHO et al., 2021), o que pode ajudar a explicar o rápido

agravamento da situação epidemiológica naquele local. Outro dado importante, é

que essa variante representou cerca de 28% dos casos de reinfecção em Manaus

(COUTINHO et al., 2021). Muitos eventos influenciaram no aumento dos casos em

Manaus, seja pela alta virulência dessa variante, seja pelo abandono das medidas

não farmacológicas, como distanciamento social e mesmo o uso de máscaras

(NAVECA et al., 2021b).

A forma como essa seleção deve atuar nas novas variantes do SARS-CoV-2 é

afetada pelas características particulares do COVID-19, incluindo a extrema

variabilidade na doença e na manifestação de sintomas. Cerca de 17% dos casos

nunca apresentam sintomas, os chamados assintomáticos (BYAMBASUREN et al.,

2020), e ainda assim eles podem infectar outras pessoas, embora com menos

frequência, uma diminuição média de 42% na capacidade de transmissão

(BYAMBASUREN et al., 2020). Mesmo para aqueles que têm sintomas, estima-se

que cerca de metade dos eventos de transmissão ocorram antes mesmo do

aparecimento de sintomas, é a fase pré-sintomática (TINDALE et al., 2020). A
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maioria dos indivíduos sintomáticos se recupera do COVID-19, mas ainda assim a

taxa de mortalidade global por infecção é alta em cerca de 1.95%, pelos dados da

OMS (“WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard”, [s.d.]). Em muitas doenças

infecciosas, espera-se que a seleção direta reduza a virulência (BULL, 1994). No

entanto, como os sintomas graves e a mortalidade por COVID-19 ocorrem

normalmente semanas após o pico de carga viral, espera-se que a seleção direta

contra a virulência seja extremamente fraca (DAY, 2003; DAY et al., 2020; FRANK,

1996). Em contraste, a seleção favorece fortemente um aumento da taxa de

transmissão nos estágios iniciais de uma pandêmica, quando a abundância de

hospedeiros suscetíveis é alta (BULL; EBERT, 2008; DAY; GANDON, 2007; FRANK,

1996; LENSKI; MAY, 1994). Essas previsões gerais também são confirmadas em

modelos específicos de SARS-CoV-2, que adicionalmente mostram que a seleção

favorece períodos latentes mais curtos antes da infecciosidade, maior infecciosidade

de indivíduos assintomáticos e períodos infecciosos prolongados (DAY et al., 2020).

Dessa forma, embora a taxa de mortalidade causada pelo SARS-CoV-2 possa

estar sob seleção direta relativamente fraca, as mutações que afetam a taxa de

transmissão ou outros atributos da doença podem ter efeitos correlatos na

mortalidade. Variantes com taxa de transmissão moderadamente aumentada podem

se espalhar prontamente durante uma pandemia, quer elas aumentem ou diminuam

as taxas de mortalidade. Assim, a evolução da virulência depende fortemente da

natureza das mutações. Por exemplo, se o aumento na transmissão for devido a

uma carga viral mais alta, podem ocorrer doenças mais graves. Alternativamente, se

as mutações causam sintomas mais brandos e assim aumentam os níveis de

atividade dos indivíduos infectados, elas podem aumentar a transmissibilidade, mas

reduzem a gravidade e as taxas de mortalidade.

1.9- Análise filogenética do SARS-CoV-2

A análise de dados de sequência genética de patógenos é cada vez mais

reconhecida como uma ferramenta importante na epidemiologia de doenças

infecciosas (GRENFELL et al., 2004; RAMBAUT et al., 2020b). Os dados da
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sequência genética lançam luz sobre os principais parâmetros epidemiológicos,

como o dobro do tempo de um surto/epidemia, a reconstrução das rotas de

transmissão e a identificação de possíveis fontes e reservatórios animais. Além

disso, os dados da sequência do genoma completo podem informar o projeto de

drogas e vacinas. Na verdade, dados genômicos podem ser usados   para identificar

genes de patógenos interagindo com o hospedeiro e permitem a caracterização das

regiões mais restritas do genoma de um patógeno, que devem ser preferencialmente

direcionadas para evitar mutantes de escape rápidos de drogas e vacinas.

Os coronavírus contêm uma enzima exonuclease que reduz sua taxa de erro

de replicação em cerca de 15 vezes para 20 vezes in vitro, resultando em uma taxa

de mutação viral in vivo cerca de 10 vezes menor do que o da influenza (ECKERLE

et al., 2010; MINSKAIA et al., 2006). Apesar disso, eles acumulam mutações e

geram diversidade adicional por meio do processo de recombinação, quando

variantes com diferentes mutações infectam o mesmo hospedeiro (GRAHAM;

BARIC, 2010; GRIBBLE et al., 2021). É provável que a recombinação entre

diferentes coronavírus relacionados à SARS tenha levado ao surgimento de

SARS-CoV-2 (BONI et al., 2020) e, embora possa ser difícil detectar devido à

semelhança da maioria das sequências, a recombinação pode estar ocorrendo até

certo ponto entre as variantes de SARS-CoV-2 (KORBER et al., 2020).

Até o momento, 03 de março de 2022, existem 8.971.323 sequências

genômicas completas disponíveis publicamente de SARS-CoV-2 submetidas a

Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID). Dessas, 3.987 genomas são

de amostras originadas no Brasil (“GISAID - Initiative”, [s.d.]).

A partir de uma nomenclatura desenvolvida para englobar locais e padrões

gerais de diversidade genética do vírus, duas linhagens foram identificadas como

sendo as principais (A e B), ambas originadas em Wuhan, cuja disseminação ao

redor do mundo foi simultânea (RAMBAUT et al., 2020b). A dinâmica da transmissão

viral no Brasil foi investigado através de sequenciamento de cerca de um pouco

mais 400 genomas até o final de abril de 2020, onde foi apontado que: B.1 e as

linhagens derivadas, foram predominante no início da pandemia; mais de 100 vírus

de origem internacionais foram introduzidos de forma independente no país; um
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movimento significativo do vírus entre as regiões brasileiras foram observadas,

mesmo após restrições a viagens; e que, medidas não farmacológicas foram

capazes de reduzir o número de reprodução (R0) de pouco mais que 3, para

próximos de 1 (CANDIDO et al., 2020b).

A diversidade genética do SARS-CoV-2 tem sido amplamente estudada,

evidenciando a presença de algumas mutações recorrentes como S:D614G,

S:E484K, S:N501Y no mundo (KOYAMA; PLATT; PARIDA, 2020; LAAMARTI et al.,

2020; VAN DORP et al., 2020), relacionado com o aumento da patogenicidade e

transmissibilidade (cargas virais mais altas, replicação aumentada nas células

epiteliais pulmonares e maior afinidade com o ACE2) (KORBER et al., 2020; LI et al.,

2020c; PLANTE et al., 2021; TOYOSHIMA et al., 2020; VOLZ et al., 2021b). Além

disso, a mutação E484K foi associado à evasão imunológica de anticorpos

neutralizantes produzidos em resposta as vacinas (BAUM et al., 2020; GREANEY et

al., 2021a; ROBBIANI et al., 2020).

As mutações virais não são o único fator que afeta a patologia da COVID-19 e

a capacidade infecciosa do SARS-CoV-2. Alguns fatores do hospedeiro, como:

variantes genética raras que regem a imunidade ao interferon (ZHANG et al., 2020),

polimorfismo em regiões-chave no DNA do hospedeiro (por exemplo, ACE2 e

TMPRSS2) (HOU et al., 2020), herança e etnia (DE LA CRUZ et al., 2021), presença

de comorbidades (hipertensão, diabetes, obesidade e distúrbios imunológicos)

(GUILGER-CASAGRANDE et al., 2021; TRUMP et al., 2021) já estavam associados

ao aumento da gravidade da doença,. Ao analisar 27 genes candidatos e Alelos do

Antígeno Leucocitário Humano (HLA) em 954 exomas brasileiros, 395 variantes

não-sinônimas foram encontradas. Destes, seis estavam anteriormente associados à

taxa de infecção ou prognóstico clínico da COVID-19. Setenta foram identificados

exclusivamente na amostra brasileira, e sete (10%) destes foram mostraram uma

alteração na função proteica usando análise in silico (SECOLIN et al., 2021).

A abordagem filogeográfica pode ser usada para investigar a disseminação

espacial de patógenos. O desenvolvimento de novas técnicas de sequenciamento

genômico, combinado ao aprimoramento da capacidade computacional, tem

permitido a aplicação genômica em Saúde Pública, subsidiando a vigilância
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epidemiológica de doenças e a identificação de cadeias de transmissão durante

surtos e epidemias.

Além disso, essa abordagem pode nos ajudar a entender como algumas

pessoas contraem a infecção e a mesma se apresenta de forma auto resolutiva,

mesmo com uma carga viral bastante elevada.

Dessa forma, o presente trabalho se baseia na necessidade de entendimento

da transmissão da doença, bem como na variabilidade viral usando Apodi, uma

cidade no interior do Rio Grande do Norte como modelo. Dessa forma, buscou-se

caracterizar as principais linhagens em Apodi desde o início da pandemia até

meados de julho de 2021, além de sua relação com linhagens globais, nacionais e

regionais usando filogenética e inferência filodinâmica de 83 sequências do genoma

SARS-CoV-2. Além disso, o entendimento na dinâmica evolutiva do vírus e

avaliação da circulação e/ou transmissão, se mostra imprescindível para a vigilância

em saúde, bem como nas estratégias de controle e prevenção dessa e de outras

viroses que por ventura apareçam.
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Avaliar aspectos moleculares do SARS-CoV2 no Estado do Rio Grande do

Norte utilizando o município de Apodi como modelo.

2.2 Objetivos específicos

2.2.1. Avaliar a prevalência da infecção por SARS-CoV em 2020 e 2021 em

Apodi;

2.2.2. Manter vigilância genômica mensal para identificar variantes

circulantes;

2.2.3. Identificar o perfil epidemiológico dos indivíduos com a SARS-COV-2 e

a distribuição geográfica dos casos no município;

2.2.4. Determinar a taxa de letalidade por SARS-CoV 2 e associação com

variantes;

2.2.5. Estudar a variabilidade genética, a dinâmica evolutiva e a dispersão

espaço-temporal do SARS-CoV-2 mediante a realização de estudos filogeográficos.
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3 METODOLOGIA

3.1 Descrição da cidade

Apodi é uma cidade do nordeste do Brasil, com uma população de 36.323

habitantes e uma área territorial de 1.602.477 km². A cidade faz fronteira com os

municípios de Governador Dix-Sept Rosado e Felipe Guerra ao norte; Umarizal, Itaú

e Severiano Melo ao sul; Caraúbas e Felipe Guerra ao leste; Severiano Melo, Itaú e

o estado do Ceará (Tabuleiro do Norte, Alto Santo e Potiretama) ao oeste. Apodi fica

a 339 quilômetros (km) de Natal, capital do estado, e 2.188 km de Brasília, capital

federal. (“Apodi (RN) | Cidades e Estados | IBGE”, [s.d.])

3.2 Desenho do estudo

O presente trabalho é um estudo de coorte prospectivo no qual 15237

amostras de swabs nasofaríngeos foram obtidas de pessoas residentes no

município de Apodi, RN com queixas respiratórias entre os meses de abril de 2020 e

fevereiro de 2022 e devidamente testadas para SARS-CoV-2. Do total de amostras

do estudo, 7839 foram analisadas através de RT-qPCR do período de abril de 2020

a julho de 2021. A partir de agosto de 2021 até fevereiro de 2022, o município

realizou a testagem usando teste rápido de antígeno. Todas as pessoas avaliadas

entre abril de 2020 e julho de 2021, responderam a um questionário referente a

dados clínicos (Anexo 1). O estudo foi revisado e aprovado pelo comitê de ética da

UFRN (36287120.2.0000.5537).

3.2.1 Coleta de amostras e testes clínicos

Swabs nasofaríngeos foram coletados e colocados em meio de transporte

viral (VTM). As amostras foram transportadas para o IMT-UFRN e testadas no

mesmo dia para SARS-CoV-2 por reação em cadeia da polimerase quantitativa por

transcriptase reversa (RT-qPCR). As amostras remanescentes foram armazenadas a
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-80°C. A infecção por SARS-CoV-2 foi diagnosticada por RT-qPCR usando o

protocolo CDC / EUA (“CDC Diagnostic Tests for COVID-19 | CDC”, [s.d.]).

Das amostras positivas coletadas entre abril de 2020 a julho de 2021, 82

foram selecionadas para sequenciamento. Foram incluídos pacientes que

apresentaram sintomas como febre, tosse, dor de garganta, dispneia, anosmia,

fadiga, diarreia e/ou vômitos. Além disso, as amostras foram selecionadas com base

em valores de limite de ciclo (Ct) ≤ 30, permitindo maior chance de sucesso no

sequenciamento.

3.2.2 Extração de RNA, preparo da biblioteca e sequenciamento

O sequenciamento do SARS-CoV-2 foi realizado usando duas metodologias,

Ion AmpliSeq ™ SARS ‑ CoV ‑ 2 Research Panel e Illumina COVIDSeq.

O RNA viral foi isolado de 200 μl de amostras positivaa de SARS-CoV-2

usando o kit QIAamp Viral RNA Mini (QIAGEN, Hilden, Alemanha) de acordo com as

instruções do fabricante. O sequenciamento do genoma do vírus foi realizado nas

amostras positivas selecionadas do laboratório usando uma combinação de

amplificação por PCR multiplex direcionada AmpliSeq ™ SARS ‑ CoV ‑ 2

(ThermoFisher Scientific) ou protocolo COVIDSeq (Illumina Inc, EUA). O

sequenciamento foi realizado em colaboração com o Laboratório Getulio Sales

Diagnóstico.

3.2.3 Illumina COVIDSeq

A síntese de cDNA foi realizada a partir do RNA extraído usando um

protocolo de reação em cadeia da polimerase (PCR) multiplex, produzindo 98

amplicons no genoma SARS-CoV-2 (https://artic.network/), além de um conjunto de

primers direcionados ao RNA humano, produzindo 11 amplicons adicionais. O

produto amplificado por PCR foi posteriormente processado para marcação e

ligação do adaptador usando IDT for Illumina Indexes. O enriquecimento e a limpeza

adicionais foram realizados de acordo com os protocolos fornecidos pelo fabricante
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(Illumina Inc). Todas as amostras foram processadas em lotes em uma placa de 16

poços. As amostras agrupadas foram quantificadas usando o fluorômetro Qubit 2.0

(Invitrogen Inc.) e os tamanhos dos fragmentos foram analisados   no 4150

TapeStation System (Agilent Inc). A biblioteca agrupada foi posteriormente

normalizada para concentração de 4nM e 25 μl de cada conjunto normalizado

contendo adaptador de índice conjunto A foram combinados em um novo tubo de

microcentrífuga para uma concentração final de 100pM. As bibliotecas agrupadas

foram carregadas e agrupadas em iSeq 100 i1 Reagent v2 (Illumina) com célula de

fluxo e sequenciadas usando sequenciamento por síntese (SBS) química no sistema

de sequenciamento Illumina iSeq 100. A execução de sequenciamento foi criada

com o software Local Run Manager instalado no instrumento iSeq 100. Usando o

módulo Generate FASTQ Analysis com as opções do kit de preparação da biblioteca

personalizada, o número de ciclos de sequenciamento foi definido para 151 bp.

3.3.4 AmpliSeq ™ SARS - CoV - 2

O cDNA foi sintetizado usando o kit de síntese de cDNA SuperScript VILO

(Invitrogen, Carlsbad, 104 CA, EUA) de acordo com as instruções do fabricante,

usando 5µL de extrato de RNA. As bibliotecas foram preparadas usando o Ion

AmpliSeq SARS-CoV-2 Research Panel de acordo com o Guia do Usuário do Ion

AmpliSeq ™ Library Kit 2.0 (Thermo Fisher Scientific, MAN0006735 rev F.0) e todas

as reações foram realizadas no Ion Chef Instrument ™ (Thermo Fisher Scientific,

San Diego, CA) usando o kit Ion AmpliSeq ™ para Chef DL8. As amostras foram

amplificadas por 12-23 ciclos com um tempo de extensão de 4 minutos. O Ion

AmpliSeq SARS-CoV-2 Research Panel, usado neste estudo, continha 247 pares de

primers projetados para cobrir o genoma SARS-CoV-2 com 125 amplicons de 275

bp sobrepostos. Bibliotecas com código de barras foram diluídas para 30 pM,

reunidas em alíquotas de volume igual e, em seguida, carregadas no Instrumento

Ion Chef™ (Thermo Fisher Scientific, San Diego, CA) para PCR de emulsão,

enriquecimento e carregamento no chip Ion S5 530 com 16 amostras por chip. As

leituras foram mapeadas ao genoma de referência Wuhan-Hu-1 NCBI (número de
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acesso: MN908947.3) no Torrent Suite v. 5.12.1, por meio do software IRMA

(Thermo Fisher Scientific, MAN0006735 rev F.0).

3.2.5 Detecção de SARS-CoV-2 P.1 por RT – qPCR

Um total de 517 amostras positivas para SARS-CoV-2 coletadas entre 1º de

novembro de 2020 e 31 de julho de 2021 foram submetidas a um teste de triagem

RT-qPCR projetado para a detecção de VOCs que usa um primer sense

(P.1/VOCs-FNF 5′- GGGTGATGCGTATTATGACATGGTTGG), um iniciador

antisense (P.1/VOCs-FNR 5′- CTAGCACCATCATCATACACAGTTCTTGC) e uma

sonda (P.1/VOCs-FNP 5′ FAM (ZEN)- TGGTTGATACTAGTTTGAAGCTAAAA)

Ambos os primers foram usados a 300 nM e a sonda a 150 nM (concentração

final), com TaqPath 1-Step RT-qPCR Master Mix (ThermoFisher Scientific, no.

A15300). Todos os dados RT-qPCR em tempo real coletados neste experimento

foram adquiridos usando o sistema QuantStudio 5 Real-Time PCR e as análises

foram realizadas usando o software de design e análise QuantStudio v.1.4.1

(ThermoFisher Scientific). Todos os oligos usados neste estudo foram fabricados

pela IDT DNA (NAVECA et al., 2021b).

3.3 Análise bioinformática

3.3.1 Mapeamento e análise consenso

Todas as leituras foram mapeadas para o genoma SARS-CoV-2 de

referência (número de acesso GenBank MN908947.3) usando o BWA-MEM

V0.7.12-r1039 (LI; DURBIN, 2009). Em seguida, a remoção de leituras duplicadas

e a divisão de leituras contendo base mal sequenciada foi realizada pelo Genomic

Analysis-Toolkit (GATK) V4.2.0.0 (POPLIN et al., 2018); a qualidade do processo

de mapeamento final foi acessada por Mosdepth (PEDERSEN; QUINLAN, 2018) e

Qualimap V2.2.1 (OKONECHNIKOV; CONESA; GARCÍA-ALCALDE, 2016). A

identificação SNV foi realizada pela função HaplotypeCaller do GATK, seguida pela
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filtração usando VariantFiltration, FilterVcf e SelectVariants, excluindo variantes

com profundidade inferior a 10. As variantes que passaram pelo limite de

profundidade foram anotadas usando o SnpEff V5.0e software (CINGOLANI et al.,

2012).

A chamada de consenso de sequência foi realizada pela função

FastaAlternateReferenceMaker do GATK e, para o arquivo fasta final, as posições

cobertas por menos de 10 leituras foram substituídas por Ns, usando um script

interno escrito em Python 3.8 (Código disponível no endereço:

https://github.com/diegogotex/imt_rn_covid19/).

3.3 Estatística

Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa R

v4.1.2. Para a análise de variância, foi utilizado o valor P < 0.05 como determinante

para a significância da comparação entre as medianas dos grupos.

39

https://github.com/diegogotex/imt_rn_covid19/


4 RESULTADOS

4.1 Comportamento da COVID-19 em Apodi ao longo do estudo

Entre abril de 2020 e julho de 2021, 7840 indivíduos de Apodi com sintomas

respiratórios foram testados no Instituto de Medicina Tropical - UFRN, o que

corresponde a cerca de 20% da população da cidade. Desses, 3391 (43%) foram

positivos para SARS-CoV2, o que equivale a aproximadamente 10% da população

total do município. A tabela 01 apresenta a distribuição demográfica entre os

indivíduos testados. É possível notar que as mulheres realizaram mais testes para

COVID-19, entretanto, os homens apresentaram uma taxa de positividade maior.
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Tabela 01. Distribuição demográfica entre os indivíduos testados por RT-PCR para Sars-CoV2 do município de Apodi no período

de abril de 2020 a julho de 2021.

PCR SARS-CoV-2 PCR Positiva (95% IC) Positividade geral

7229 46.3% (45.1 - 47.4)

Sexo

Homens 3206 48.0% (46.3 - 49.7)
p = 0,0094

46.0%

Mulheres 4023 44.9% (43.4 - 46.5) 54.0%

Faixa etária

<18 863 35.5% (32.4 - 38.8) p < 0,001 9.2%

18 - 30 1923 43.0% (40.8 - 45.3) p = 0,0007 24.8%

31 - 40 1713 46.6% (44.3 - 49.0) 23.9%

41 - 50 1199 51.9% (49.0 - 54.7) p = 0,00002 18.6%

51 - 60 780 54.9% (51.3 - 58.3) p = 0,00000004 12.8%

61 - 70 412 50.0% (45.2 - 54.8) 6.2%

71 - 80 188 52.1% (45.0 - 59.1) 2.9%

81 - 90 100 44.0% (34.7 - 53.8) 1.3%

91 - 100 16 31.2% (14.1 - 55.6) 0.2%

>100 5 00.0% (00.0 - 43.4) 0.0%
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Com relação às faixas etárias testadas, é mostrado que o maior número de

pessoas que procuraram os serviços de saúde foram os indivíduos entre 18-50

anos. A alta taxa de positivos entre indivíduos testados foi observada durante todo o

período anterior à introdução da variante Omicron (Figura 5b). Ao longo dos 16

meses, o número de positivos superaram o de negativos nos meses de junho, julho,

agosto e novembro de 2020 assim como nos meses de abril e maio de 2021.

Nota-se, também, que existe um padrão claro de 3 picos de surto da doença, um por

volta de setembro de 2020, outro em maio de 2021 e um último agora em janeiro de

2022. Este último associado à entrada da Omicron. Quando se compara esse perfil

de casos positivos com o resto do Brasil, observa-se uma dinâmica diferente em

Apodi, a presença de um perfil retardatário nos meses de surto da doença, uma vez

que no Brasil, o primeiro pico da COVID-19 foi entre os meses de julho e agosto de

2020 e o segundo foi em março de 2021. (“WHO Coronavírus (COVID-19)

Dashboard”, [s.d.]). Os óbitos do município também foram analisados a partir dos

dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde que registrou 101 mortes em

decorrência da COVID-19 (Figura 5c). O perfil segue o que aconteceu no Brasil,

registrando o maior número de mortes nos meses de abril e maio de 2021.
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Figura 5. Distribuição temporal da testagem para COVID-19, mortes e vacinação em

Apodi-RN. (A) Mapa mostrando a localização de Apodi. (B) Distribuição mensal dos testes de

COVID-19 entre os residentes de Apodi-RN. A linha vermelha representa os indivíduos com PCR

positiva para SARS-CoV-2 e a linha azul representa os casos de PCR negativas para SARS-CoV-2.

(C) Taxa de mortalidade absoluta e relativa por COVID-19. (D) Taxa de vacinação no município de

Apodi. As barras indicam o número absoluto de pessoas vacinadas por por mês e a linha preta

mostra o acumulado. Fonte:

(https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/covid-19-vacinacao/resource/ef3bd0b8-b605-474b-9ae5-

c97390c197a8) em 05/11/2021.

O município de Apodi possui uma população de 36.323 habitantes,

distribuídos de forma equivalente entre a zona urbana e rural. Diante disso, uma

análise comparativa da distribuição geográfica dos casos confirmados na área rural

e urbana de Apodi foi realizada. O resultado da análise demonstrou que a maioria

dos casos confirmados estavam concentrados na zona urbana (Figura 6).

Figura 6. Distribuição temporal dos casos de COVID-19 por área em Apodi-RN. Distribuição
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mensal dos casos de COVID-19 entre os residentes de Apodi-RN. A barra vermelha representa o

número absoluto de casos em cada mês na zona rural. A barra verde representa o número absoluto

de casos em cada mês na zona urbana.

Com o intuito de identificar um padrão de distribuição espacial da doença na

área urbana do município, foi aplicada a técnica de georreferenciamento para os

casos positivos do município. Os resultados mostraram uma distribuição homogênea

em toda área urbana (Figura 7).

Figura 7. Georreferenciamento dos casos de COVID-19 em Apodi-RN. Distribuição dos espacial

dos casos de COVID-19 durante o período de 04/2020 a 07/2021. Os pontos vermelhos

representam os casos positivos de COVID-19 no município de Apodi-RN.

Para refinar ainda mais os dados obtidos no padrão de distribuição espacial

da doença na cidade, a mesma análise foi realizada mês a mês (Figura 8).

Novamente, foi observado que a distribuição se deu de forma homogênea em todo o

território do município. Esses dados mostram a grande capacidade de disseminação

do vírus, e o quão difícil é implementar estratégias e ações sanitárias na tentativa de

se evitar a propagação do mesmo.
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Figura 8. Georreferenciamento dos casos de COVID-19 por meses do estudo em

Apodi-RN. Distribuição dos espacial dos casos de COVID-19 durante o período de 05/2020 a

07/2021 divididos ao longo dos meses. Os pontos vermelhos representam os casos positivos

de COVID-19 no município de Apodi-RN.
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4.2 Análise das sequências e genótipos circulantes em Apodi

Para acompanhar a evolução do SARS-CoV-2 em Apodi, o genoma do

vírus de 82 indivíduos foi sequenciado de 1º de abril de 2020 a 31 de julho de

2021, sendo utilizadas cerca de 5 amostras a cada mês. As amostras

representaram 2,5% de todos os casos de SARS-CoV-2 confirmados por

RT-PCR (n = 3391) em laboratório naquele período.

Os genomas do SARS-CoV-2 foram obtidos com uma média de

cobertura de 7044,8x (DP 7002,8) e todas as amostras apresentaram um valor

de Ct abaixo de 30. Os resultados mostraram a presença de 14 linhagens

diferentes, com a maioria pertencendo às linhagens P.1 (22 [25,29%]) e B.1.1

(18 [20,69%]). Outras linhagens encontradas foram B.1.1.28 (11 [12,64%]),

B.1.195 (8 [9,20%]), B.1.1.33 (7 [8,05%]), N.1 (5 [5,75%] ), P.2 (5 [5,75%]),

AY.43 (2 [2,30%]), B.1.212 (2 [2,30%]), N.9 (2 [2,30%]), P.1.8 ( 2 [2,30%]),

B.1.177.75 (1 [1,15%]), B.1.617.2 (1 [1,15%]) e P.1.7 (1 [1,15%]) (Figura 9).
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Figura 9. Linhagens de SARS-CoV-2 detectadas em Apodi-RN. As barras representam as

linhagens SARS-CoV-2 genotipadas em cada mês durante o período do estudo. A

identificação de cada sequência de genótipos foi realizada através do Phylogenetic

Assignment of Named Global Outbreak Lineeages (PANGOLIN em 03/Nov/2021).
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A linhagem B.1.195 foi a mais prevalente durante a primeira fase de

crescimento exponencial. No entanto, sua prevalência diminuiu gradualmente

após o primeiro pico da pandemia no início de junho e foi superada pela

linhagem B.1.1.28, que foi a mais prevalente nos meses de junho e julho.

Em agosto de 2020, foi observada a presença da variante N.1. Vale

salientar que a variante N.1 é uma variante rara, tendo sido apenas 3 descritas

no Brasil e as outras 30 descritas nos EUA (“Cov-Lineages”, [s.d.]).

Outras 2 variantes, N.9 e P.2, que à época apresentavam-se como

variantes de interesse, também foram identificadas. Essas variantes foram

encontradas nos meses de novembro e dezembro, no entanto, a P.2 continuou

circulando até março de 2021.

Em fevereiro de 2021, foi identificada a presença da variante P.1 (VOC

Gamma) circulando no município de Apodi, logo em seguida, esta variante

tornou-se a mais prevalente, representando 100% das sequências nos meses

de abril, maio e junho de 2021. A entrada da P.1 acompanhou um aumento no

número de casos no município (Figura 05a).

Em julho de 2021, foi identificada a presença da VOC Delta circulando

no município. Entretanto, a entrada da VOC Delta, não precedeu o aumento no

número de casos (Figuras 5 e 9).

O número de mutações (Single-Nucleotide Variants SNVs) por genoma

variou de 1 a 32 (média: 14,16; mediana: 11). Foram identificados 419 SNVs

diferentes nos 82 genomas analisados. Destes, 261 (62%) foram missense

(não sinônimos) (Figura 10). Cento e duas (40,0%) delas foram observadas em

mais de uma amostra. Ainda foram encontradas mutações em 9 regiões

codificantes. As regiões que têm mais mutações são OFR1ab (154 [59%]) e

Spike (43 [16,48]). As outras regiões são, Nucleocapsídeo (24 [9,2%]),

OFR3a (20 [7,66%]), ORF8 (9 [3,45%]), ORF7a (5 [1,92%]), Membrana (3

[1,15]) ORF10 ( 2 [0,77%]) e ORF6 (1 [0,38%]).

Com o intuito de avaliar a taxa de mutação em relação ao tamanho da

região, nota-se que a região com maior variabilidade é a OFR1ab 0,00723 m/n

(mutações por nucleotídeo); spike 0,011 m/n; Nucleocapsídeo 0,019 m/n;
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ORF3a 0,024 m/n; ORF8 0,026 m/n; Membrana 0,0044 m/n; ORF10 0,017m/n

e ORF6 0,0011 m/n.

Mutações missense de alta frequência (> 17 genomas) foram

observadas nas seguintes posições (aminoácido dentro do gene): Spike:

p.Asp614Gly; p.Val1176Phe; p.Glu484Lys; p.Leu18Phe; p.Thr20Asn;

p.Pro26Ser; p.Arg190Ser; p.Lys417Thr; p.Asn501Tyr; p.His655Tyr;

p.Thr1027Ile; p.Asp138Tyr; Nucleocapsídeo: p.Arg203Lys; p.Gly204Arg;

p.Ser202Cys; p.Ser202Thr; p.Pro80Arg; ORF1ab: p.Lys1795Gln; p.Thr4532Ile;

p.Ser1188Leu; p.Ser5665Ile; ORF3a: p.Ser253Pro; ORF8: p.Glu92Lys. (Figura

10) A mutação D614G foi detectada em todas as amostras. Encontramos dez

SNVs missense direcionados ao domínio de ligação ao receptor (RBD) em S1,

A344S, V367F, K417T, L452R, T470N, T478K, E484K, S494P, N501Y, A522S,

dessas as mutações, L452R, T470N, T478K, E484K, S494P, N501Y,

encontram-se na região RBM. A mutação de interesse E484K no RBD da

proteína spike foi encontrada em trinta genomas (35%). Esta mutação foi

identificada pela primeira vez em Apodi em amostras identificadas como

variantes P.2 e N.9 que estavam em circulação desde novembro de 2020. Em

relação à análise da proteína Spike sozinha, todas as amostras apresentaram

pelo menos uma mutação nesta proteína variando de 1 a 15 (média: 5,2;

mediana: 3).

É possível observar claramente uma diferença das mutações descritas

nas linhagens encontradas em Apodi, como demonstrado na figura 10. É

importante apontar que algumas sublinhagens, como a P.1.7 e a P.1.8,

compartilham mutações originadas das variantes Alpha, P681H e Delta,

P681R, respectivamente.
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Figura 10. Principais mutações não-sinônimas detectadas nos genomas sequenciados

em Apodi-RN. (A) O gráfico apresenta os sítios com mutações não-sinônimas para os 87

genomas de SARS-COV-2 isolados em APODI, com o eixo y indicando o genótipo no qual

cada genoma pertence, de acordo com o PANGOLIN (realizada em 03/11/2021). (B) O gráfico

apresenta a frequência dos sítios com mutações não-sinônimas para os 87 genomas de

SARS-COV-2 isolados em APODI. Foram identificadas aquelas com uma frequência acima

de 20%.
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4.3 Análise filogenética

Com o intuito de verificar um padrão de inserção das variantes no

município estudado, as sequências do presente trabalho foram comparadas

com outros 777 genomas isolados no Brasil (Figura 11). Nota-se que algumas

variantes, como a P.1, apresentaram múltiplas inserções, o que estaria

condizente com o seu grau de transmissibilidade, bem como ao nível de

espalhamento em todos os estados do Brasil. Outras variantes mostraram um

padrão de inserção único, como a N.1. Outros achados interessantes foram

algumas sequências mais raras, como a B.1.177.75, à qual só foi identificada

na Europa, e segundo o Cov-Lineage, é descrita como linhagem Italiana.

(“Cov-Lineages”, [s.d.]).
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Figura 11. Visualização circular da árvore filogenética. A análise foi composta por

sequências de Apodi e outras 777 genomas isolados no Brasil, inferida por ML utilizando o

programa IQ-TREE2, com 1000 bootstraps. Às folhas foram adicionadas informações acerca

do genótipo (anel interno) e estado federativo no qual o vírus foi isolado (anel externo). A

árvore foi rooted em uma sequência do Paraná (), do genótipo B.1.195 o qual encontrava-se

como a mais próxima das sequências de Apodi.
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A análise da estrutura temporal revelou uma consistência entre as

linhagens estudadas com o padrão de substituição das sequências (Figura 12),

sugerindo assim um acúmulo não-incomum de mutações.

Figura 12. Regressão root-to-tip para as sequências de Apodi. O eixo Y corresponde à

distância da árvore filogenética com o comprimento dos ramos em unidades de substituição por

sítio. O eixo X representa o tempo no qual as amostras foram isoladas. O R2 da regressão

indica 0.84 e o Slope é de 9.216e-4.

A análise Bayesiana mostra um padrão de agrupamento das amostras,

estando estes de acordo com as anotações observadas nos diversos bancos

de dados (Figura 12). A inferência Bayesiana utilizando o BEAST mostrou uma

taxa média de mutação de 7.20x10-4 (mutações/ano/sítio) com o intervalo de

95% high posterior density (HPD) variando entre 5.98x10-4 e 8.35x10-4.
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Observamos que as sequências P.1 e P.2, derivam das amostras

B.1.1.28, estando agrupadas em um cluster iniciado em meados de 2020,

culminando com as sequências P.1. Um outro agrupamento observado é a

evolução das linhagens N.1 e N.9, a partir da linhagem B.1.1.33. O

comprimento do braço evolutivo das sequências da linhagem Delta, mostra que

essa sequência apresentou um acúmulo de mutações ao longo do tempo. Um

fato interessante é que essa variante mostra uma relação evolutiva com a

variante B.1.177.75, uma variante de origem europeia não descrita no Brasil.
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Figura 13. Topologia da filogenia inferida pelo BEAST. As barras nos nós da árvore indicam

o 95% intervalo de credibilidade de seu respectivo nó. A escala está em anos com os dias em

formato decimal. A árvore foi ordenada com o número crescente de nós. Os nós estão

marcados com o seu respectivo 95% do intervalo de credibilidade e as folhas da árvore com o

nome da amostra.
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Para datar o ancestral comum mais recente das linhagens, foi utilizada

uma análise Bayesiana. De acordo com o método utilizado, observa-se que a

VOC Gamma foi introduzida no final de dezembro de 2020. Entretanto, tanto

nas análises de sequenciamento, quanto usando RT-qPCR, foi identificada

essa VOC em fevereiro de 2021. Além disso, essa variante foi identificada em

meados de janeiro de 2021 circulando no município de Caraúbas, cerca de 40

km de distância do município de Apodi. A amostra oriunda de Caraúbas foi

coletada em Apodi, o que reforça que a VOC estaria circulando pela região.

Figura 14. Análise bayesiana para datar o ancestral comum mais recente (the Time to Most

Recent Ancestor - tRMCA) dentre os isolados de uma mesma linhagem nas amostras

coletadas somente em Apodi. A análise de tRMCA sugere um período de introdução

4.4 Impacto da entrada da P.1 em Apodi

Em um trabalho prévio do nosso grupo de pesquisa, em parceria com o

Laboratório Nacional de Computação Científica - Petrópolis - RJ, foi revelada a

presença da variante P.1 em janeiro na cidade do Natal, capital do estado

(LAMARCA et al., 2021). Diante disso, foi utilizada uma estratégia, já descrita

pela FIOCRUZ (NAVECA et al., 2021b) para investigar quando se deu a

entrada da P.1 em Apodi e se ela seria a responsável por esse aumento, uma

vez que o aumento no número de casos esteve diretamente relacionado com o

aumento no número de óbitos.
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As amostras positivas foram selecionadas, a partir de setembro de

2020, e submetidas a um teste de triagem por RT-qPCR projetado para a

detecção de VOCs usando uma sonda para uma região específica da P.1. As

amostras positivas nesse ensaio foram denominadas positivas de P.1 e as

negativas de não-P.1. Como pode-se notar na figura 2, a variante gamma

chegou ao município de Apodi em meados de fevereiro de 2021 onde já

representava 40% dos casos positivos. Logo em março, ela se tornou

predominante, e em abril correspondia por mais de 80% dos casos positivos.

Figura 15 - Prevalência da linhagem P.1 e não-P.1 Resultado das análises através de

screening com RT-qPCR usando primers e sonda específica para linhagem P.1 entre outubro

de 2020 e junho de 2021. O eixo “x” representa os meses e o eixo “y” a prevalência das

linhagens P.1 (vermelho) e não-P.1 (azul).

Esses dados sugerem que o aumento nos casos e óbitos estaria

relacionado com a circulação da variante gamma, a qual se mostrou mais

infectiva e patogênica. Para tentar avaliar se essa variante tinha um maior

potencial de dispersão, as diferenças nos Cts das amostras P.1 com as não-P.1

foram avaliadas (Figura 16), visto que esse valor de Ct é inversamente

proporcional à carga viral. Na figura 16, observa-se essas diferenças para os

alvos estudados N1 e N2. Os valores de Cts das amostras P.1 comparadas

com as amostras não-P.1 apresentou diferença de cerca de 3,2 Cts. Esse

número mostra que a carga viral dos indivíduos infectados pela variante
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gamma é 10x maior do que os indivíduos infectados por outra variante nesse

período.

Figura 16 - Estimativa da carga viral através de RT-qPCR. As amostras foram

selecionadas em P.1 e não P.1 através de ensaio RT-qPCR específico para P.1. A análise dos

Cts foram realizadas usando os alvos N1 e N2 dos indivíduos infectados pela P.1 e dos

infectados pela Não-P.1( n = 517 [122 p.1, 395 não-P.1]).

Um outro achado que mostra a agressividade da VOC Gamma, é a faixa

etária das pessoas que vieram a óbito. Até março de 2021, nenhum óbito foi

notificado em pessoas abaixo de 40 anos, entretanto, em abril, já se observou

óbitos em pessoas entre 20 e 40 anos.

59



Figura 17 - Faixas etárias de mortalidade ao longo do período estudado.

Diante desse conjunto de dados, sugere-se que o aumento no número

de casos e óbitos, no primeiro semestre de 2021 em Apodi, se deu pela

entrada da variante gamma.
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5 DISCUSSÃO

O Brasil declarou a COVID-19 como uma emergência nacional de saúde

pública em 3 de fevereiro de 2020 (CRODA et al., 2020b). Após o

desenvolvimento de um plano nacional de emergência e o estabelecimento de

instalações de diagnóstico molecular em toda a rede de laboratórios de saúde

pública do Brasil, o país relatou seu primeiro caso confirmado de COVID-19 em

25 de fevereiro de 2020, em um viajante voltando para São Paulo vindo do

norte da Itália (JESUS et al., 2020b). Desde então, a doença se espalhou por

todos os estados do Brasil.

A COVID-19 apresentou um comportamento de transmissão nas

chamadas ondas. A escolha de um pequeno município como Apodi, alvo deste

estudo, foi importante pois permitiu seguir com facilidade e precisão os

indivíduos infectados, possibilitando uma vigilância mais detalhada sobre a

propagação do vírus e detecção de variabilidade, bem como o impacto que o

surgimento ou mesmo inserção de uma nova variante acarretaria no município.

Analisando os resultados dos testes em Apodi, nota-se claramente 3

picos da doença, sendo o primeiro em setembro de 2020, o segundo em maio

de 2021 e o terceiro em janeiro de 2022. Esse primeiro pico deve-se ao fato da

população ser imunologicamente “naive” ao SARS-CoV2. À proporção que as

medidas de prevenção e controle da COVID-19 foram estabelecidas, tais como

distanciamento social e o uso de medidas não-farmacológicas como o uso de

máscaras, o número de casos positivos demonstrou uma queda. Entretanto,

eventos de campanha municipais, como passeatas e carreatas, favoreceram a

manutenção de um número relativamente alto de casos positivos no local de

estudo no final do ano de 2020 no cenário pré-vacinação. No início de 2022, o

Brasil e o mundo foram apresentados a uma nova variante, a Omicron (VIANA

et al., 2022). Essa variante logo se espalhou pelo mundo, causando um

aumento no número de casos. Tal fato é observado no mês de janeiro de 2022
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em que cerca de 4700 indivíduos foram testados em Apodi, sendo 42,8%

dessas amostras positivas para SARS-CoV-2.

De acordo com os dados do IBGE, o município de Apodi possui uma

população de 34.700 habitantes cuja distribuição populacional é homogênea

entre homens e mulheres, compreendendo cerca de 50% para ambos os sexos

(“IBGE | Censo 2010”, [s.d.]). Além disso, observou-se que os homens

apresentaram uma taxa de positividade maior em relação às mulheres mesmo

que esses tenham procurado menos as unidades de saúde para realizarem os

testes. Tal resultado sugere que os homens estão mais expostos ao vírus em

decorrência das características de atividade laboral do município, como

comércio e agricultura.

No âmbito geográfico da região estudada, o município de Apodi

apresenta uma característica muito peculiar pois sua distribuição populacional

encontra-se uniformemente dividida entre a zona rural e a zona urbana em

número absoluto. Diante disso, esperava-se uma distribuição igualmente

homogênea dos casos, no entanto, a maioria deles ocorreu nas áreas urbanas,

em detrimento das áreas rurais, o que esclarece a característica de

transmissão da doença no município. O fato das casas na zona rural estarem

mais distantes do que na zona urbana, isso já impõe aos moradores uma

manutenção do distanciamento social. Esse resultado corrobora com dados em

que cidades que apresentam um maior adensamento populacional observa-se

uma maior transmissibilidade em áreas mais densas (BHADRA; MUKHERJEE;

SARKAR, 2020; WONG; LI, 2020).

A pandemia de longa duração, a ampla distribuição geográfica e o

rápido contágio, principalmente durante as ondas epidêmicas, influenciaram a

geração de variantes do SARS-CoV-2. Em escala global ou local, a evolução

desse vírus pode ser verificada. No presente estudo, foi realizado uma análise

genômica abrangente, em que foram observadas mutações do SARS-CoV-2,

linhagens circulantes e padrões filogenéticos de SARS-CoV-2 dentro de um

conjunto representativo de tempo e idade de indivíduos infectados residentes
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de Apodi. As linhagens encontradas no município corroboram com as linhagens

que foram encontradas em outros estudos, como demonstrados por Naveca e

colaboradores em Manaus/AM (NAVECA et al., 2021b) e por Franceschi e

colaboradores em Esteio/RS (FRANCESCHI et al., 2021).

Estudos de outros vírus envelopados, incluindo SARS-CoV, sugerem

que o aumento na afinidade de ligantes virais por seus receptores celulares

podem intensificar a infecção celular e a gravidade da doença (HASEGAWA et

al., 2007; LI et al., 2005a; Hasegawa et al., 2007; Li et al., 2005). Um estudo

descobriu que o aumento dessa afinidade permitiu que o vírus infectasse

células, mesmo com uma menor quantidade de receptores na superfície celular

(HASEGAWA et al., 2007). Então, essa afinidade elevada pode aumentar o

número de tecidos do hospedeiro infectados, o que pode impulsionar a

gravidade da doença (CAO; LI, 2020) e/ou aumentar a carga viral no trato

respiratório superior (HOFFMANN et al., 2020; WÖLFEL et al., 2020),

intensificando assim sua disseminação. Estudos recentes apontam um

conjunto de aminoácidos mais prováveis de serem responsáveis pelo aumento

da afinidade de ligação da proteína Spike ao seu receptor ACE2 que poderia

ter resultado na disseminação do vírus (BENTON et al. 2020; LAN et al. 2020).

Além disso, a interação com proteínas de hospedeiros específicos facilita a

aproximação da maquinaria de fusão à membrana celular (LÓPEZ-CORTÉS et

al. 2021).

Durante o curso da pandemia, o SARS-CoV-2 foi adquirindo

modificações em seu genoma, principalmente na região da proteína Spike, as

quais permitiam aumentar a sua transmissibilidade, virulência e até mesmo

uma possível redução na eficácia das vacinas. O primeiro marco da evolução

do SARS-CoV-2 foi a mutação D614G que surgiu 6 meses após o início da

pandemia. Esta mutação D614G está localizada fora do RBD. A variante

D614G trouxe vantagens seletivas ao vírus, o que levou à melhoria da

infecciosidade e transmissibilidade, bem como redução da sensibilidade viral a

anticorpos neutralizantes de soros convalescentes (HU et al., 2020; LI et al.,

2020c; ZHOU et al., 2021a). Estudos ainda mostram que ela induz uma maior
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infectividade através do epitélio olfativo, induzindo assim à anosmia (VON

BARTHELD; HAGEN; BUTOWT, 2021). Ele imediatamente superou outros

grupos de sequências e se tornou a mais prevalente em todo o mundo. Todas

as VOCs que estão impulsionando as ondas pandêmicas atuais abrigam essa

mutação (ZHUKOVA et al., 2020).

A primeira fase da pandemia se deu pela linhagem B.1.195 seguida pela

B.1.1.28. Essas linhagens dominaram a primeira fase da pandemia no Brasil e

já apresentavam a mutação D614G. Essa mutação, uma troca do aspartato

pela glicina, está associada com a perda da ponte de hidrogênio entre o

aspartato da posição 614 e o resíduo de treonina na posição 859, o que

aumenta a probabilidade da RBD estar o estado aberto (MANSBACH et al.,

2021), promovendo a ligação com o ACE2 aumentando assim a infectividade

(PLANTE et al., 2021). Alguns estudos têm mostrado que essa mutação está

associada com o aumento da carga viral (KORBER et al., 2020), aumento da

replicação nas células epiteliais pulmonares (PLANTE et al., 2021), mas não

estaria associada a aumento da severidade (KORBER et al., 2020; VOLZ et al.,

2021b).

Um outro achado importante foi a detecção de linhagens com a mutação

E484K. Essa mutação já tinha sido descrita em caso de reinfecção de uma

profissional de saúde residente em Natal/RN, em outubro de 2020 (RESENDE

et al., 2021b). Além da linhagem P.2, uma outra linhagem que apresenta essa

mutação é a N.9. A qual foi descrita pela primeira vez em 11 de novembro de

2020 em amostras do estado de São Paulo (RESENDE et al., 2021a), mesma

data que identificamos a linhagem em uma amostra de Apodi.

Esse achado gera uma reflexão importante sobre o surgimento das

variantes. Um questionamento importante que deve ser elaborado é se essas

novas linhagens são introduzidas através do deslocamento de pessoas, ou se

elas surgem devido à pressão do sistema imunológico do indivíduo,

independente do local ao qual elas estejam? A discussão sobre o assunto é

necessária para que não causem transtornos ou ainda xenofobia em virtude do
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surgimento de possíveis linhagens que sejam mais transmissíveis e

consequentemente mais patogênicas em determinadas localidades. O bloqueio

de diversos países do mundo a pessoas vindas dos países africanos depois da

descoberta da Omicron em amostras de Botswana coletadas dia 11 de

novembro de 2021 (VIANA et al., 2022) é um exemplo de xenofobia.

Entretanto, a variante foi detectada, na Holanda, em indivíduos nos dias 19 e

23 de novembro de 2021, antes da chegada de voos vindos da África do Sul.

Isso mostra que a atitude de fechamento de aeroportos para determinados

países, não parece resolver o problema no que diz respeito ao espalhamento

dessas variantes. Essa atitude mostra um completo descaso e só aconteceu

pelo fato da variante ter sido detectada pela primeira vez em um centro de

pesquisa na África (VIANA et al., 2022). Não é vista restrições a voos vindo de

países europeus no começo da pandemia. O Brasil recebeu centenas de voos

vindos da Itália entre meados de fevereiro e março de 2020, época na qual o

país europeu era o epicentro da pandemia. Não é à toa que o primeiro caso

descrito foi de um brasileiro vindo da Itália (JESUS et al., 2020b).

Como citado anteriormente, a mutação E484K havia sido demonstrada

em um caso de reinfecção de uma profissional de saúde residente em Natal

(RESENDE et al., 2021c). Essa mutação também foi demonstrada na outra

variante descoberta em Manaus que veio a causar uma tragédia no Brasil, a

P.1, que em seguida foi denominada de Gamma (FARIA et al., 2021b; NAVECA

et al., 2021b). A substituição do ácido glutâmico, um aminoácido com carga

negativa, pela lisina, uma aminoácido positivo, tem um impacto na flexibilidade

do resíduo RBD da Spike. Mais especificamente, ela forma uma forte interação

entre a lisina e o resíduo E75 do receptor ACE2 (NELSON et al., 2021a). Essa

maior interação estaria associada ao aumento da infectividade, bem como ao

escape da resposta imune provocada por infecções prévias, assim sendo, os

casos de reinfecção começaram a surgir após o aparecimento das variantes

com essa mutação (NONAKA et al., 2021; RESENDE et al., 2021c).
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A mutação E484K apareceu pela primeira vez no final de 2020 e desde

então vem ganhando prevalência entre as cepas circulantes. Ela está presente

em pelo menos 9 cepas, incluindo VOCs Alpha, Beta e Gamma, e outras

variantes como Zeta (P.2), Eta (B.1.525), Iota (B.1.526),   Kappa (B.1.617.1 ),

B.1.620 e Mu (B.1.621) (HARVEY et al., 2021). É importante mencionar que o

primeiro caso de reinfecção foi de uma variante portadora de E484K (Zeta),

cuja infecção primária era de variante não E484K, foram relatados no Brasil já

em outubro de 2020 (RESENDE et al., 2021c). Dois outros casos de

reinfecção, relataram a presença de anticorpos anti-SARS-CoV-2 IgG durante a

infecção, sugerindo a possibilidade de mutação E484K auxiliando na evasão ao

anticorpo (NAVECA et al., 2021a). Um estudo de coorte identificou uma

redução da proteção por vacinas contra a infecção subsequente com variantes

Alfa e Beta portadoras da E484K (KUSTIN et al., 2021). Outro estudo também

documentou a infecção de um indivíduo vacinado com a variante portadora de

E484K (J et al., 2021). Em outro trabalho, a vacinação completa induziu um alto

nível de anticorpos neutralizantes que foram capazes de inibir a variante E484K

in vitro, mas não conseguiram impedir uma alta replicação viral

(HACISULEYMAN et al., 2021).

Estudos in silico e crio-EM descobriram que a mutação E484K aumenta

a afinidade do vírus ao receptor ACE2 do hospedeiro, o que pode ser

responsável pelo aumento da infecciosidade dessas variantes (NELSON et al.,

2021b; ZAHRADNÍK et al., 2021). A prevalência de variantes portadoras de

E484K tem sido cada vez mais relatada em isolados virais, apresentando-se

em altas frequência nas populações de cepas circulantes (WEISBLUM et al.,

2020), provavelmente devido à seleção positiva que proporciona um escape

imunológico e uma maior transmissibilidade. Isso é consistente com estudos

evolutivos in vitro que mostraram que a mutação E484K é prontamente

introduzida no genoma viral quando cultivada na presença de anticorpos

neutralizantes anti-SARS-CoV-2 ou receptor ACE2 (WEISBLUM et al., 2020;

ZAHRADNÍK et al., 2021). Além disso, quatro alterações no resíduo E484

demonstraram um fenótipo de escape imunológico na presença de soros
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vacinados, destacando a importância desse resíduo como parte do epítopo

dominante associado a neutralizante (LIU et al., 2021b).

Também apresentou uma alta frequência entre as variantes circulantes,

foi a substituição N501Y que foi adquirida por três VOCs Alfa, Beta e Gama.

Alguns estudos demonstraram que a mutação N501Y reduz a sensibilidade do

vírus a anticorpos monoclonais neutralizantes e anticorpos policlonais

induzidos por vacina (GARCIA-BELTRAN et al., 2021a; WANG et al., 2021b).

Um ensaio de infecção in vitro em células HEK293T que expressam ACE2 com

pseudovírus portador de N501Y, mostrou que está mutação aumentou em até 5

vezes a infecção viral (LI et al., 2021b). Alguns estudos têm mostrado um

aumento do tropismo ao ACE2 pela presença dessa mutação, induzindo assim

uma maior replicação, transmissão e eliminação viral (LIU et al., 2021a;

ZAHRADNÍK et al., 2021).

Enquanto o E484K aumenta apenas levemente a afinidade do RBD para

o receptor ACE2, o N501Y parece aumentá-lo substancialmente, permitindo

que ele permaneça ligada ao receptor por mais tempo (ALENQUER et al.,

2021; FRATEV, 2021; LAFFEBER et al., 2021). Isso foi demonstrado usando

vírus portadores da mutação N501Y, demonstrando uma infecciosidade maior

in vitro do que aqueles portadores da mutação E484K (LI et al., 2021b). O que

se observa, é que, o resíduo E484 está mais envolvido com anticorpos do que

com o receptor ACE2, o que pode explicar a relevância da mutação E484K na

mediação do escape do anticorpo (ALENQUER et al., 2021).

A L417 está localizada no RBD, e como já se sabe, ela interage com a

proteína do receptor ACE2 humano. Uma mutação não sinônima nesta posição

(K417N) aparece na variante Beta, enquanto K417T aparece em Gama

(FRATEV, 2021; KHAN et al., 2021). Ambas as mutações são associadas ao

aumento da transmissibilidade e redução da sensibilidade a anticorpos

neutralizantes (HARVEY et al., 2021; KHAN et al., 2021).

Outra mutação que ganhou atenção é a substituição L452R, que pode

resistir à neutralização por anticorpos monoclonais e soros vacinados e

convalescentes (GREANEY et al., 2021b; LI et al., 2020c; LIU et al., 2021b).

Ele fornece uma maior afinidade de ligação ao receptor ACE2 e, portanto,
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promove a replicação viral e infectividade (CHEN et al., 2020; DENG et al.,

2021). Um relato de infecções em profissionais de saúde total ou parcialmente

vacinados e uma infecção secundária com variantes portadoras de L452R

foram descritos, destacando a relevância desta mutação na mediação do

escape imunológico viral (DÍAZ et al., 2021; JACOBSON et al., 2021). A

mutação L425R foi identificada no VOC Delta em circulação e outras variantes,

incluindo Epsilon (B.1.427 / B.1.429), Iota e Kappa. É importante notar que a

variante Delta foi uma grande preocupação e ameaça à saúde pública, visto

que substituiu outras variantes devido à sua pronunciada capacidade de

transmitir e escapar de anticorpos (anticorpos monoclonais e soros

convalescentes e vacinados) (LI et al., 2021a; PLANAS et al., 2021). Números

crescentes de infecções emergentes com a variante Delta foram relatados

(CHIA et al., 2021; MLCOCHOVA et al., 2021). Outras mutações, além do

L452R do RBD, foram atribuídas à sua propagação explosiva. Foi demonstrado

que a mutação G142D no NTD resiste à ligação por anticorpos monoclonais

que podem ser mediados pela alteração da conformação da proteína de pico

que impede a ligação do anticorpo (SURYADEVARA et al., 2021).

Outro mecanismo pelo qual as mutações do RBD podem fornecer uma

vantagem seletiva é através da evasão das respostas imunes. Isso é apoiado

pela observação de que os anticorpos neutralizantes presentes nos infectados

ou vacinados contra SARS-CoV-2 visam principalmente o RBD

(GARCIA-BELTRAN et al., 2021b; GREANEY et al., 2021c; ROGERS et al.,

2020). Além disso, duas variantes com mutações RBD que anulam a

neutralização de anticorpos, Beta e Gamma, tornaram-se dominantes em

regiões com níveis muito altos de infecção prévia por SARS-CoV-2 (CELE et

al., 2021; DEJNIRATTISAI et al., 2021; HOFFMANN et al., 2021; SABINO et al.,

2021; TEGALLY et al., 2021; ZHOU et al., 2021b). Ambas as linhagens incluem

a mutação N501Y, mas isso parece ter efeitos modestos na neutralização de

anticorpos (GREANEY et al., 2021a, 2021c). Em contraste, a mutação E484K,

também presente em ambas as variantes, interrompe potentemente a

neutralização do anticorpo (GREANEY et al., 2021c, 2021c). As mutações
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K417N/T, também presentes nas variantes Beta e Gamma diminuem a

afinidade de RBD para ACE2, sugerindo que elas foram selecionadas porque

facilitam o escape imune (BARTON et al., 2021). De fato, mutações de K417

podem bloquear a neutralização de anticorpos, embora com menos eficácia do

que E484K (GREANEY et al., 2021a, 2021c; WANG et al., 2021c). É notável

que essas mutações K417N/T redutoras de afinidade surgiram apenas em

conjunto com mutações (N501Y e E484K) que aumentam a afinidade de RBD

para ACE2, sugerindo um efeito cooperativo entre mutações que aumentam o

escape imunológico e mutações que aumentam a afinidade.

Muito se tem discutido se a presença e o surgimento dessas

sublinhagens se deve a eventos de recombinação (HADDAD et al., 2021;

HOSCH et al., 2022; PATIÑO-GALINDO et al., 2021). A pergunta que se deve

fazer é, isso se deve a casos de infecções múltiplas, em que vírus de diferentes

linhagens infectam o mesmo indivíduo, ou seria uma resposta do vírus as

pressões exercidas pelo sistema imune dos indivíduos durante os saltos que

ocorrem no processo de infecção para indivíduos diferentes. No caos das

sequências de obtidas em Apodi, nota-se que as sublinhagens só foram

detectadas 6 meses após a entrada da VOC Gamma, o que pode indicar que,

mais o evento de pressão pelo sistema imune, e menos o evento de infecções

mistas seria responsável pelo surgimento dessas sublinhagens.

O surgimento de sublinhagens, principalmente da VOC gamma, também

foi descrito por outros grupos como o da FIOCRUZ que identificaram essas

sublinhagens presentes, tanto em Manaus, (GRÄF et al., 2021), quanto em

outras regiões (OLIVEIRA et al., 2021).

O entendimento dos processos evolutivos se mostram importantes para

que se possa prever e antecipar eventos que venham acontecer, mesmo que

isso tenha se tornado muito difícil. Dessa forma, o monitoramento constante

das sequências do vírus se mostra uma ferramenta muito útil para se identificar

novas mutações e quais os impactos que elas ainda possam provocar no curso

da pandemia. Tem sido interessante observar que algumas dessas mutações
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mostraram um rápido aumento na frequência. Uma atenção especial tem sido

dada às mutações que alteraram sequência da proteína S, a qual tem um

potencial para alterar a eficiência da entrada viral em células humanas. Como

dito anteriormente, a primeira que apresentou uma atenção especial foi a troca

de A por um G na posição 23.403 do genoma de referência, a qual leva uma

troca do aspartato pela glicina na posição 614 da proteína Spike. Rapidamente,

a frequência das linhagens virais que possuíam essa mutação foram mais

prevalentes, tornando-se rapidamente na cepa global. (ISABEL et al., 2020;

KORBER et al., 2020).

Vale salientar que todas as sequências que foram identificadas,

possuíam a mutação D614G. O rápido aumento dessa cepa levou os

pesquisadores a pensar na hipótese de que essa mutação teria sido causada

por uma vantagem seletiva, uma vez que ela apresentou uma maior

infectividade (KORBER et al., 2020). No entanto, é importante notar que a

mudança genética também pode causar um aumento na frequência de uma

variante específica sem vantagem seletiva, especialmente se a mutação

ocorreu precocemente na população crescente.

Dessa forma, determinar se uma mutação irá conferir vantagens para o

vírus, é um tema em constante discussão. Algumas mutações como as que

foram demonstradas no presente estudo, continuam em análises para entender

como elas podem alterar estruturas no vírus e isso indicar um aumento na

infeção e/ou escape imunológico pelos anticorpos neutralizantes produzidos,

seja pela imunização natural, seja pela vacinação.

As mudanças observadas nas principais VOCs ecoam as mudanças

evolutivas observadas em indivíduos imunocomprometidos, com um número

maior do que o esperado de mutações distribuídas de forma não aleatória em

todo o genoma. Esse padrão levou o Serviço de Saúde Inglês (ENGLAND,

2020) sugerir que B.1.1.7 pode ter se originado em um indivíduo

imunocomprometido. Muitas mutações nesses VOCs também estão

concentradas em Spike. A Alpha apresenta 9/21, a Beta 8/16, a Gamma 12/22
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a Delta 8/20 e Omicron 33/51. (“outbreak.info”, [s.d.]) Dado o número de

mutações características nessas VOCs e o tamanho do genoma, há uma

probabilidade menor de 5% de que seria visto no mesmo local mutado em

qualquer uma das variantes apenas por acaso. Essas mudanças paralelas são,

portanto, um forte sinal de que a seleção desempenhou um papel no

surgimento inicial dos VOCs, especialmente dadas as fracas restrições

geralmente observadas (WANG; PIPES; NIELSEN, 2021).

A principal arma no combate à pandemia é a vacina. Entretanto, é

preciso esforços para que haja a ampliação da cobertura vacinal, tanto dentro

dos países, quanto entre os países. O boletim epidemiológico apresentado pela

FIOCRUZ, referente à semana 47, traz uma reflexão sobre esse assunto

(“Boletim do Observatório Covid-19 - semana 47”, [s.d.]). O boletim mostra que

a disparidade entre a cobertura vacinal média da União Europeia é de 67,1%,

entretanto existe uma disparidade entre os países. A Alemanha tem uma

cobertura vacinal completa em 67,9% da população; enquanto a Áustria de

65,7%, a Romênia 38,8% e a Bulgária 25,6% (“Boletim do Observatório

Covid-19 - semana 47”, [s.d.]). Esses países com menor cobertura vacinal,

como Bulgária e Romênia, foram os que mais sofreram com o aumento tanto

no número de casos, quanto de internações e óbitos no final de 2021. Já nos

países africanos, nota-se que a cobertura vacinal completa média é de 7,3%,

sendo 11,4% na Namíbia, 18,3% no Zimbábue, 19,6% em Botsuana, 22,2% em

Essuatíni, 24,1% na África do Sul e 26,5% no Lesoto. Vale mencionar que

alguns países da África Central sequer têm estratégia de campanha vacinal

iniciada, expondo dramaticamente as disparidades no continente. Essa

desigualdade na distribuição de vacinas, em nível global, pode contribuir para o

surgimento de novas variantes de preocupação, como Alpha, Beta, Gamma,

Delta e mais recentemente a Omicron. (ADEPOJU, 2021; LUNDBERG et al.,

2022)

Várias hipóteses têm sido levantadas para o surgimento da Omicron

(DU; GAO; WANG, 2022; SUN et al., 2022). A primeira hipótese é que,
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observando a quantidade de mutações acumuladas, a Omicron tenha surgido

em pacientes imunocomprometidos. Assim, o vírus estaria passando por uma

pressão evolutiva dentro de um único hospedeiro e, portanto, acumulando

mutações (KUPFERSCHMIDT, 2021). Esse evento já foi relatado em indivíduos

que se mantiveram infectados por mais de 100 dias cujo sequenciamento

seriados mostraram o acúmulo de mutações (AVANZATO et al., 2020; CHOI et

al., 2020; KEMP et al., 2021). Uma outra hipótese é a de que uma pessoa

poderia estar infectada por 2 duas linhagens diferentes de coronavírus, as

quais haveria a chance de recombinação e consequentemente o ganho de

várias mutações (LE PAGE, 2021; VENKATAKRISHNAN et al., 2021).

O presente estudo mostrou claramente que a entrada de uma variante

com maior capacidade de espalhamento e taxa de mortalidade, é um evento

catastrófico em uma determinada localidade. Mas é preciso refletir ainda, qual

a influência dos anticorpos neutralizantes dessa variante teria sobre as demais

que venha a surgir. Nota-se que após esse aumento provocado pela entrada da

Gamma, houve uma diminuição no número de infectados. Essa diminuição

estaria associada ao aumento na taxa de vacinação. Entretanto, mostramos

que em julho de 2021, a VOC Delta entrou no município de Apodi, e isso não

ocorreu com o aumento no número de casos positivos como mostrados em

outros países (CALLAWAY, 2021; DEL RIO; MALANI; OMER, 2021).

Dupont e colaboradores mostraram o efeito direto de anticorpos

neutralizantes provenientes de plasma convalescente de indivíduos infectados,

tanto na primeira onda, como por VOCs Alfa, Beta e Dela, mostrando a

capacidade de infecções prévias produzirem anticorpos neutralizantes para

outras variantes (DUPONT et al., 2021). Um outro estudo mostrou que o

plasma de um indivíduo infectado com o SARS CoV-2 que possuía a mutação

E484K, presente na VOC Gamma, mostrou um efeito neutralizante maior

quando compara com plasmas provenientes da primeira onda (CELE et al.,

2021).
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O entendimento do efeito de anticorpos neutralizantes advindos de

indivíduos que foram infectados por outras variantes se mostra uma arma para

a otimização das vacinas que já estão sendo aplicadas.

Diante disso, o desenvolvimento do presente estudo reforça a

importância da vigilância genômica e a necessidade de estudos futuros para

entender a evolução do vírus e desenvolver vacinas e estratégias terapêuticas

tanto para combater a pandemia quanto para evitar uma maior disseminação.
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6 CONCLUSÃO

● Aproximadamente 10% da população total do município de Apodi testou

positivo para SARS-CoV-2, por RT-PCR no período de abril de 2020 a

julho de 2021;

● A maioria dos casos confirmados estavam concentrados na zona urbana

e encontravam-se distribuídos de forma homogênea;

● A análise das sequências e genótipos circulantes em Apodi mostraram a

presença de 14 linhagens diferentes com a maioria pertencendo às

linhagens P.1 e B.1.1;

● A linhagem P.1 representou 100% das sequências nos meses de abril,

maio e junho de 2021 o que acompanhou com o aumento dos casos e

óbitos no município, enquanto a variante omicron mostrou o aumento

nos casos sem aumento dos casos graves;

● Na análise filogenética, a variante Gamma apresentou múltiplas

inserções;

● A vigilância genômica se mostra imprescindível para prever a entrada de

novas linhagens e o direcionamento de ações das autoridades

responsáveis, bem como da população.
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