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O QUE ACONTECE NO

?

O Lab Móvel do Instituto Butantan
é um laboratório itinerante que
pode identiﬁcar e sequenciar o
material genético dos vírus.

A coleta do material encaminhado para
exame no Lab Móvel é realizada em
uma Unidade Básica de Saúde (UBS).
Essa coleta pode conter secreções,
células humanas, bactérias, vírus,
dentre outros elementos.

Para sequenciar e mapear os
vírus é necessário separar os
componentes virais do
restante do material.

Para sequenciar, precisamos ter um
bom volume de RNA, por isso repetimos
os passos anteriores de ampliﬁcação.

Aqui, os proﬁssionais usam
roupas e equipamentos de
proteção individual especíﬁcos. Além disso, não é
permitida a circulação de
visitantes no laboratório para
evitar a contaminação das
amostras. As análises são
automatizadas para garantir a
qualidade e a rapidez dos
resultados.

Depois as
amostras são
colocadas em
um sequenciador.

Assim que chegam
no Lab Móvel,
as amostras são
posicionadas em
um equipamento
que separa o
material genético
RNA* do restante
do conteúdo
e inativa os
microrganismos
existentes.

Para garantir o sucesso da análise,
no RT-PCR o RNA é transformado em
DNA complementar (cDNA). O cDNA
tem a mesma sequência do RNA.
Após essa mudança, ampliﬁcamos
muitas vezes o cDNA viral.

No sequenciador é feita a
leitura desse material
genético e a comparação
com outras linhagens virais
conhecidas, buscando
semelhanças ou diferenças
que permitam a sua
classiﬁcação. Podemos
também identiﬁcar
variantes que ainda não
foram descritas.
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O RNA selecionado é colocado em outro
equipamento, que fará o RT-PCR**, ou seja,
serão feitas muitas cópias desse RNA.

Após alguns minutos
de ampliﬁcação
(RT-PCR), o equipamento fornece
gráﬁcos que
possibilitam veriﬁcar
se há ou não a
presença do RNA
viral na coleta.

Fluorescência
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O resultado dessa
análise é liberado.
Mas o nosso trabalho
não acaba aí.
As coletas com
resultado de vírus
detectado serão
sequenciadas para
identiﬁcar e mapear
as linhagens de vírus
presentes em
uma região.

O sequenciamento é a leitura
das características do RNA do
vírus, detalhe por detalhe.
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Você pode ter acesso
a esses dados!
Para isso, o Instituto Butantan
criou a Rede de Alerta das
Variantes, que disponibiliza
boletins semanais com as
linhagens encontradas no
estado de São Paulo.
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Acesse:
butantan.gov.br/covid/boletim

A testagem e análise das amostras tem uma ação ampla, por exemplo,
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
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Estamos todos a
serviço da vida!
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*ácido ribonucleico, material genético responsável por conter as informações genéticas e auxiliar
na síntese de proteínas.
** PCR em tempo real.

