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Ciclo do vírus e mutação 



ÁRVORE GENEALÓGICA

(OU GENOGRAMA) E
ÁRVORE FILOGENÉTICA



Genoma



Do genoma até a árvore filogenética



Nomenclatura

• Mutação: 
– Mutações são mudanças na sequência dos nucleotídeos do material genético de um organismo. 
– A maioria das mutações é irrelevante
– Algumas podem prejudiciais à sobrevivência do vírus (pressão seletiva negativa), mas outras podem torná-lo 

mais infeccioso (pressão seletiva positiva) ou mudar a patogenicidade.

• Linhagens, cepas e variantes:
– Grupo de descendentes com um ancestral comum que compartilham determinadas características biológicas
– "Por enquanto, no contexto desta variante, os [termos "variante", "cepa“ e "linhagem"] estão geralmente 

sendo usados indistintamente pela comunidade científica“
Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 29/Dezembro/2020)

• Diferentes fontes de nomes:
– Nextstrain
– GISAID
– Pangolin
– “Apelidos”
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Mutações do SARS-CoV-2  que podem causar 
interesse ou preocupação

• Aumento na transmissibilidade
• Aumento na gravidade da doença
• Mudança em faixa etária
• Novas apresentações clínicas
• Mudança na sensibilidade de exames laboratoriais
• Escape viral

– Diminuição na resposta às vacinas
– Diminuição na proteção contra re-infecção
– Diminuição na resposta a anticorpos monoclonais e soro de 

convalescente



Proteína S

• Entre as mutações do SARS-CoV-2 mais relevantes do ponto de vista clínico e 
epidemiológico estão as que afetam a proteína S (do inglês, spike, espicula viral), 

• O processo de infecção acontece quando o vírus entra na célula após a ligação 
entre o domínio RBD (do inglês receptor-binding domain) e o receptor celular ACE2

• Grande parte da proteção contra a covid-19 é mediada pela resposta imune dirigida 
contra esta mesma proteína. 

• Anticorpos neutralizantes do vírus ligam-se à proteína S, geralmente em 
proximidade do RBD impedindo que o vírus se fixe ao receptor ACE-2 nas células 
humanas. 

• Grande parte, se não a totalidade, das vacinas atualmente em uso ou em estudo se 
baseiam na indução da produção de anticorpos direcionados a estes sítios. 



Proteína S

• Mutações na proteína S que aumentam a quantidade de vírus eliminado 
por uma pessoa infectada ou que aumentam sua afinidade pelo receptor 
ACE-2 podem estar associadas ao aumento da transmissão do vírus. 

• Outras mutações podem alterar a proteína S e prejudicar a ligação dos 
anticorpos neutralizantes e consequentemente aumentar o risco de 
reinfecções ou diminuir a eficácia das vacinas. 

• Outro aspecto a ser considerado das mutações é a perda de sensibilidade 
aos testes de diagnóstico, que traz preocupação quanto à necessidade do 
monitoramento contínuo das novas variantes para permitir a continua 
atualização dos métodos de diagnostico utilizados no screening molecular. 



Domínio RBD (do inglês receptor-binding domain)



Anticorpos neutralizantes



Mutação E484K 

• O nome da mutação, E484K, refere-se a uma troca pela qual o ácido glutâmico (E) é 
substituído por lisina (K) na posição 484. 

• Está presente nas linhagens P.1. (Manaus), P.2 (Brasil), B.1.351 (África do Sul) 
• Já foi identificada em número limitado de genomas da linhagem B.1.1.7 (Reino Unido)
• Altera a região da proteína S onde ocorre o acoplamento de imunoglobulinas 

neutralizantes permitindo o escape viral  (quando o vírus não é neutralizado pelo 
anticorpo) e aumentando o risco de reinfecção

• É uma "mutação de escape“, fato já confirmado por estudos com anticorpos 
monoclonais contra SARS-CoV-2, indicando que pode haver uma "possível mudança na 
antigenicidade"

• Os anticorpos monoclonais e soro de convalescentes são 10 a 60 vezes menos eficazes 
na neutralização de vírus com a mutação E484K.



Mutação N501Y

• N501Y indica uma mudança de 
asparagina (N) para a tirosina (Y) no 
amino-ácido posição 501. 

• Aumenta a afinidade de ligação do 
SARS-CoV-2 (RBD ) ao receptor ACE2

• Variantes com N501Y incluem 
– P.1 (Brasil) 
– B.1.1.7 (Reino Unido), 
– B.1.351 (África do Sul) 
– COH.20G / 501Y (Columbus, Ohio, se 

tornou a dominante neste local entre 
final de dez/2020 e jan/2021)

• Estas linhagens parecem ter evoluído 
independentemente. 



Mutação D614G

• Troca do aminoácido D (ácido aspártico) pela G (glicina) na posição 614
• A frequência dessa mutação na população viral aumentou durante a 

pandemia.
• Em julho de 2020 havia se tornado a forma dominante na pandemia.
• Estes achados reforçam a hipótese de que esta mutação aumentaria a 

taxa de transmissão, o que é consistente com títulos virais mais elevados e 
infectividade em vitro.

• Variantes contendo a mutação D614G são consideradas parte do clado G 
pelo GISAID e do clado B.1 pela ferramenta PANGOLIN

• A prevalência global de D614G se correlaciona com de perda do olfato 
(anosmia ) como um sintoma de COVID-19, possivelmente mediada por 
maior maior infectividade do epitélio olfatório .



Linhagem B.1 (G): difusão geográfica





Transmissibilidade e patogenicidade mutação 
linhagem D614G

• A mutação D614G aumentou em frequência à 
anterior de uma maneira consistente com uma 
vantagem seletiva

• No entanto, nem todas as abordagens 
mostraram um sinal conclusivo de seleção 
positiva

• As análises filodinâmicas não mostram 
crescimento significativamente diferente de 
clusters D614G

• Não houve associação de substituição de 
D614G com maior gravidade de infecção

• A substituição do D614G está associada a 
cargas virais mais altas e menor idade dos 
pacientes
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Variante B.1.1.7: virologia

• Outros nomes :
– VUI 202012/01 (Variant Under Investigation, ano 2020, mês 12, variante 

01), depois VOC 202012/01 (Variant Under Concern)
–20I/501Y.V1

• Descrita em 14 de dezembro de 2020, SARS-CoV-2 VOC 
202012/01 ou B.1.1.7. 

• Essa linhagem carrega 14 mutações definidoras
• Incluindo sete mutações na proteína S
• Entre elas a mutação, N501Y e D614G que está associada a 

maior afinidade do vírus pelo receptor ACE-2 o que pode 
explicar a sua rápida expansão



Variante B.1.1.7: epidemiologia

• Identificada inicialmente no Reino Unido
• Já foi encontrada em 70 países, dos quais 29 com transmissão local. 
• Foi responsabilizada pelo agravamento da situação epidemiológica 

no Reino Unido, Portugal e outros países da Europa entre dezembro 
de 2020 e janeiro de 2021. 

• NERVTAG (New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory
Group) da agência britânica Public Health England encontrou, entre 
outros, um estudo de coorte que encontrou um risco relativo de 
morte de 1,65 (IC de 95% 1,21-2,25) entre indivíduos infectados 
com a linhagem B.1.1.7 comparado com casos não-B.1.1.7. 

• Esta linhagem foi associada ao aumento na proporção de casos 
entre crianças e adultos jovens



Proporção de 
casos de B.1.1.7 

ao longo do 
tempo 
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Mês de início de início de sintomas



Mudança de faixa etária no Reino Unido



Variante B.1.1.7: difusão espacial



Variante B.1.1.7: filogenética



Variante B.1.1.7: filogenética



Linhagem B.1.351 (501Y.V2 ou 20H/501Y.V2 )

• Os dados genômicos demonstraram B.1.351 substituiu rapidamente outras 
linhagens que circulam na África do Sul se tornando a dominante na região. 

• Apresenta múltiplas mudanças na proteína S, das quais se destacam três que estão 
localizadas no domínio RDB (K417N, E484K e N501Y). 

• A mutação E484K, altera a região da espícula onde ocorre o acoplamento de 
imunoglobulinas neutralizantes permitindo o escape viral  (quando o vírus não é 
neutralizado pelo anticorpo) e aumentando o risco de reinfecção.  

• Essa variante também está associada ao aumento da infecciosidade, uma vez que 
ela parece aumentar a ligação entre a proteína S do vírus e o receptor (ACE2) do 
hospedeiro



Linhagem B.1.351: epidemiologia

• Foi identificada pela primeira vez na Baía Nelson Mandela, 
• Espalhou-se rapidamente para os outros distritos do Cabo 

Oriental e para as província do Cabo Ocidental e KwaZulu
Natal (KZN)

• Tornou-se a linhagem dominante nas províncias do Cabo 
Oriental e do Cabo Ocidental em semanas. 

• Já foi encontrada até o momento em 31 países, dos quais 13 
com transmissão local, e está associada à segunda onda de 
COVID-19 iniciada em dezembro de 2021 na África do Sul 
(https://cov-lineages.org/global_report.html).

https://cov-lineages.org/global_report.html


Linhagem B.1.351: difusão geográfica



Linhagem B.1.351: filogenética



Proporção de 
casos por B.1.1.54

na África do Sul



Linhagem P.1 (Manaus)

• P1 (inicialmente relatada como B.1.1.248), detectada em quatro 
viajantes provenientes do Brasil. Esta variante não está 
proximamente relacionada às variantes SARS-CoV-2 VOC 
202012/01 e 501Y.V2, tendo sido identificada em dezembro de 
2020 em Manaus, capital do estado do Amazonas, no Brasil. 

• Essa variante possui 12 mutações na proteína espícula, incluindo 
três mutações de interesse em comum com 501Y.V2, ou seja, 
K417N / T, E484K e N501Y, que podem afetar a transmissibilidade 
e a resposta imune do hospedeiro. 



Proporção de casos por P.1 na região Norte 
(Manaus está provavelmente super-representado)

Distribuição percentual das principais linhagens de SARS-CoV-2 por mês de amostra. Brasil, fevereiro de 2020 a janeiro de 
2021. (Fonte: Rede Genômica Fiocruz. Disponível em: https://bit.ly/2YmCSjH. Acessado em 7 de fevereiro de 2021)



Evolução da situação epidemiológica em Manaus



Linhagem P.1: difusão geográfica



Linhagem P.1: difusão geográfica



Linhagem P.2

• Portadora da mutação E484K
• Identificada pela primeira vez em outubro de 2020 no Rio de 

Janeiro
• Em novembro já era responsável por mais de 50% das linhagens 

sequenciadas no Brasil.
• Em janeiro de 2021 as linhagens P.1 e P.2 correspondiam juntas 

por 75% de todas as linhagens sequenciadas em todo o Brasil. 
• Na cidade de Manaus estas duas linhagens juntas corresponderam 

à 97,8% das amostras de vírus sequenciados em janeiro de 202



RÁPIDA SUBSTITUIÇÃO DAS

ANTERIORES PELAS LINHAGENS P.1 
E P.2 NO BRASIL



Síntese

Mutações Características clínico-epidemiológicas

Linhagens
Local de 

infecção da 

primeira 

descrição

Data da 

descrição
N501Y E484K K417N K417T Rápida expansão

Aumento na 

gravidade
Escape viral

B.1.1.7
Reino 

Unido
nov/20 Sim Sim Sim Pouco

B.1.351
África do 

Sul
dez/20 Sim Sim Sim Sim não estudado Sim

P.1 Manaus jan/21 Sim Sim Sim Sim não estudado
Provável (ainda não 

estudado)

P.2
Rio de 

Janeiro
dez/20 Sim Sim não estudado

Provável (ainda não 

estudado)



Preocupações
• O conjunto de mutações / exclusões compartilhadas entre as linhagens P.1, 

B.1.1.7 e B.1.351 parecem ter surgido de forma totalmente independente 
• Isto sugere mudanças seletivas convergentes na evolução de SARS-CoV-2 
• P1 e B.1.351 parecem estar associadas a um rápido aumento nos casos em 

locais onde as taxas de ataque anteriores são consideradas muito altas. 
• Portanto, é essencial investigar rapidamente se há um aumento na taxa de 

reinfecção em indivíduos previamente expostos.
• Fica o alerta sobre a possibilidade de que a proteção da infecção natural (e 

das vacinas, por extensão) possam não ser tão duradouras e que a proteção 
contra as novas linhagens não seja tão eficiente. 

• Variantes com múltiplas mutações compartilhadas na proteína S aumenta a 
preocupação sobre a evolução convergente para um novo fenótipo, 
potencialmente associado a um aumento na transmissibilidade ou 
propensão para reinfecção de indivíduos.



Vacinas
• Novavax:

– foi 95,6% eficaz contra o vírus que circulava originalmente no Reino Unido e 85,6% contra a 
linhagem B.1.1.7. 

– na África do Sul demonstram uma eficácia global de 49,4% contra a linhagem B.1.351, excluindo a 
população HIV-positiva desse grupo da análise, a vacina foi 60% eficaz.

• Vacinas de mRNA (Moderna (mRNA-1273) ou Pfizer-BioNTech (BNT162b2))
– A atividade de inibição do soro de indivíduos contra as variantes do SARS-CoV-2 que carregam as 

mutações E484K ou N501Y ou a combinação K417N: E484K: N501Y. 8 semanas após a segunda dose 
da vacina foi reduzida por uma margem pequena, mas significativa. 

• Oxford/Astra-Zeneca*
– “A neutralização viral por soros induzida pela vacina de coronavírus ChAdOx1 nCoV-19 contra a 

variante de coronavírus B.1.351 foi substancialmente reduzida quando comparada com a cepa 
original do coronavírus.”

– “Um regime de duas doses da vacina ChAdOx1 nCoV-19 fornece proteção mínima contra infecção 
por COVID-19 leve a moderada da variante do coronavírus B.1.351”

– “A proteção contra doença moderada a grave, hospitalização ou morte não pôde ser avaliada neste 
estudo”

*University of Oxford, 2021. https://www.ox.ac.uk/news/2021-02-07-chadox1-ncov-19-provides-minimal-protection-against-

mild-moderate-covid-19-infection



Vacinas

• As taxas de proteção das vacinas contra as novas 
linhagens emergentes ainda não foram total e 
definitivamente testadas em estudos de fase 3, 
nem sabemos como será o comportamento da 
proteção induzida por qualquer vacina ao longo 
do tempo.



Vigilância

• Considerando a ocorrência de grandes epidemias onde já haviam ocorrido 
graves ondas epidêmicas, o aumento no risco de reinfecções e até a 
possibilidade de diminuição na eficácia das vacinas, é
– É fundamental reforçar a vigilância virológica e genômica para identificar 

precocemente e acompanhar a difusão de novas linhagens, sejam elas brasileiras, 
sejam elas recém introduzidas.

• Possíveis estratégias:
– Investigar adequadamente e sequenciar os vírus causadores de infecções em 

vacinados ou reinfecções para que novas linhagens e/ou escape imunológico 
possam ser identificados precocemente e medidas de contenção sejam tomadas.

– Isolamento e quarentena de contato rigorosos para os casos confirmados ou 
suspeitos de novas linhagens





“Acreditamos que o desafio imposto pelo SARS-CoV-2 não 
termina com a introdução das vacinas, muito ainda deve ser 
feito nos próximos meses e anos em termos de vigilância 
epidemiológica, virológica e estudos nas áreas de 
epidemiologia, clínica, imunologia, virologia e outras áreas 
do conhecimento para garantir segurança à população 
mundial em relação à COVID-19.”




