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COMO É FEITO O SEQUENCIAMENTO
GENÉTICO NO

?

No Lab Móvel o RNA viral encontrado
nas análises de RT-PCR reagente* são
sequenciados para o mapeamento das
linhagens virais circulantes em uma
determinada região.

As características das espécies ou das
linhagens virais são as expressões do seu
material genético, formado por ácidos
nucléicos. Este material é o RNA, se for
uma ﬁta simples de ácido nucléico, ou DNA,
se for uma ﬁta dupla do ácido nucléico.
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A partir daí, há a adição de adaptadores
moleculares. Estes adaptadores possuem
10 nucleotídeos e se ligam nas pontas dos
fragmentos gerados. Esses adaptadores
atuam como etiquetadores dessas
sequências, auxiliando na identiﬁcação da
amostra e também permitem que haja a
união com nucleotídeos complementares
que estão ﬁxados no equipamento e assim
permitindo a leitura das sequências.
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Mas, o que é um sequenciamento?
O sequenciamento é uma leitura
laboratorial do material
genético, detalhe por detalhe,
que descreve com exatidão a
ordem dos nucleotídeos (A, T, C,
G)**, elementos que também
compõem o ácido nucleico. Essa
leitura possibilita, conforme
consulta em banco de dados
genômicos, a identiﬁcação e
classiﬁcação daquele genoma.
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No sequenciamento, as milhares de sequências de cDNA viral são misturadas com nucleotídeos contendo
marcadores. Os marcadores emitem um sinal luminoso ﬂuorocromo (F)**** ao se ligarem aos nucleotídeos complementares da sequência viral. O sequenciador mede o comprimento de onda emitido e identiﬁca
os nucleotídeos desse material. O marcador funciona como um documento de identidade que faz com que
o nucleotídeo, ao passar pelo sequenciador, disponibilize a informação necessária para que seja
registrado a ordem de quem esteve por ali.

Mas, como esse sequenciamento acontece no Lab Móvel?
Tudo começa na extração de todo o RNA
contido na amostra do paciente de
resultado RT-PCR reagente. Esse RNA é
inativado, e depois transformado em
cDNA pela transcriptase reversa***.
Etapa que confere ao material genético
mais estabilidade, já que a técnica
transforma a ﬁta simples em ﬁta dupla.
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Para ampliar as sequências recém adquiridas de
cDNA viral, o Lab Móvel utiliza pequenos trechos
de nucleotídeos especíﬁcos, chamados de
primers ou iniciadores, que são complementares
ao cDNA do vírus, funcionando como um imã, em
busca de uma sequência complementar
especíﬁca. Esses primers permitem que o cDNA
viral seja copiado milhares de vezes, mas essas
cópias são incompletas, mais curtas, com
aproximadamente 300 a 400 pares de bases,
considerando que o RNA total do vírus contém
dezenas de milhares de par de nucleotídeos.
Assim, cada primer atua em uma porção
especíﬁca do RNA viral.
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No ﬁnal do sequenciamento, teremos
milhares de cópias com tamanhos e
porções diferentes do genoma viral,
que foram produzidas de forma que
uma porção se encaixe a outra,
possibilitando que sequências
completas do vírus sejam montadas
pela equipe de bioinformática, como
se fosse um quebra cabeça.
Chamamos essa construção de
informações genéticas de montagem
da biblioteca, que permitirá a
correlação dos dados encontrados
com os bancos de dados mundiais.
Esse processo de segmentação é importante para
acelerar a ampliﬁcação, já que vários primers
conseguem concluir a cópia completa da ﬁta mais
rapidamente do que com um único iniciador. Após
essa conexão do primer viral na ﬁta complementar,
somente o material genético viral será ampliﬁcado,
multiplicado. Desta forma, tudo que não pertence
ao vírus, não é copiado e consequentemente não
será sequenciado.

De posse dessas
conclusões,
a equipe do Instituto
Butantan elabora os
boletins da Rede
de Alertas de
Variantes,
que você pode
acessar pelo site:
https://butantan.
gov.br/covid/boletim

O trabalho nesta etapa busca, por exemplo, comparar as
linhagens do novo coronavírus conhecidas (ex.: Delta,
Alfa, Gama, Ômicron), buscando semelhanças ou
diferenças que permitam a classiﬁcação do vírus
encontrado na amostra. Este trabalho também
pode identiﬁcar variantes que ainda não foram
descritas. E por isso, são necessários alguns dias
para a liberação destes resultados,
aproximadamente 4 a 5 dias.

A análise e sequenciamento das amostras tem
uma ação ampla e pode nos auxiliar:
1 no entendimento das formas de propagação
do vírus
2 no estabelecimento de políticas públicas para
seu enfrentamento
3 na produção de vacinas mais eﬁcazes
4 no mapeamento de novas variantes

Estamos todos a serviço da vida!

*Amostra de paciente com vírus detectado. | **Adenina, Timina, Citosina e Guanina. | ***Enzima viral, que atua na transcrição do material genético. | ****Fluorocromo, substância química que emite luz após excitação luminosa.

