
O que é um vírus? O que é material genético? 

Um vírus é um conjunto de material genético microscópico envolto de um envelope 

molecular, qual é utilizado para realizar as conexões necessárias para o ciclo de vida 

do vírus na célula. Esse material genético pode ser comporsto tanto por ácido 

desoxirribonucleico (DNA) quanto e/ou ácido ribonucléico (RNA). 

Figura 1. Estruturas de DNA e RNA. 

 

Fonte: Vecteezy Vetores. 

DNA é conhecido pela sua estrutura dupla-élice molecular que é encontrada em todos 

os organismos, tanto animais, quanto plantas e vírus.  

RNA geralmente é formado por somente uma fita molecular que copia, transcereve e 

transmite partes do código genético às protéinas para que assim, elas sintetizem e 

perpetuem o trabalho e adaptações necessárias para a continuedade do ser vivo. 

Diferentes variações de RNA são responsáveis por copiar, transcrever e transmitir. 

SARS-CoV-2? COVID-19? O que o RNA pode nos dizer sobre isso. 

Alguns vírus como o coronavirus, causador da COVID-19, contém somente RNA e por 

isso, eles devem invadir células saudáveis, roubar seus nutrientes para multiplicar-se e 

sobreviver, tornando-o um vírus bacteriófago. Uma vez dentro de uma célula, o vírus 

utiliza seu próprio material genético (RNA) para tomar controle e reprogramar a célula, 

tornando-a uma máquina de fazer novos vírus, repetindo interminalmente o processo 

até que o sistema imunológico cause um disturbio nesse ciclo. 



Figura 2. Demonstração de adesão do RNA viral ao complexo celular. 

 

Fonte: Realize Educação: Vírus. 6/11/2019. 

Diversos métodos são utilizados para mapear essa transmissão de informações no 

código genético. Ao mapear o código genético, entende-se informações cruciais para a 

compreensão cada vez mais específica dessas estruturas. Dentre elas, tem-se a leitura 

do codígo genético original da molécula, assim como o seu lugar de origem, 

hospedeiros anteriores, capacidade de reprodução e diversas outras. 

O método adotado como "padrão ouro" para detectar presença do RNA viral é o 

chamado Reação em Cadeia da Polimerase (RCP) ou conhecido pelo mundialmente 

como PCR (Polymerase Chain Reaction) qual era utilizado, até então, para multiplicar 

pequenas amostras de DNA em até milhares de cópias afim de detectar a presença de 

impressões digitais genéticas hereditárias e diagnosticar doenças infeccioas em geral. 

Para que um vírus tal como o COVID-19 seja detectado previamente no corpo, utiliza-

se o  TR-RCP. Esse processo chamado de "transcrição reversa", utiliza de um DNA 

hospedeiro afim de que o RNA invasor seja multiplicado ou amplificado, para que assim 

seja possível a detecção em tempo real do vírus ainda atuando no corpo do indivíduo. 



Os cientistas amplificam uma parte específica transcrita do DNA viral milhares de 

milhares de vezes. Assim, torna o processo de amplificação importante, pois, ao invés 

de tentar encontrar uma quantidade minuscula do material genético do virus entre 

milhões de fitas de informação, eles tem uma quantidade suficientemente grande para 

detectar sessões da fita do viral no DNA. Dessa forma, confirmando a presença do 

vírus. 

Transcrição reversa seguida de reação em cadeia da 

polimerase. 

Com o avanço rápido da contaminação gerada pelo Sars-COVID-2, o método fora 

potencializado afim de se reduzir o tempo necessário para replicação do gene afim de 

detectálo com eficácia em maior escala e velocidade. Assim, o método em tempo real 

TR-RCP (mundialmente conhecido como RT-PCR), faz uma leitura transcriptase 

reversa do RNA sintetizando-o em um DNA complementar, ou seja, a enzima reproduz 

o efeito reverso de viralização, já que normalmente o RNA é produzido a partir do DNA, 

produzindo proteínas para a formaçao de novos vírus, que a partir daí irão infectar 

outras células. 

A partir desse método, fica mais fácil e vantajoso para os cientistas trabalharem com o 

RNA, já que esta é uma estrutura frágil que compõe o complexo proteíco ligante 

simples . Tendo em conjunto uma amostra complementar do DNA (cDNA), fica mais 

fácil a identificação do agente patogênico sem que se perca a estrutura de RNA. 

Originalmente, eram utilizados marcadores radioativos para detectar material genético 

do agente, atualmente, utiliza-se uma tinta florescente enquanto o processo ocorre 

dentro da máquina responsável pela replicação do cDNA, fornecendo informações 

sobre o agente infeccioso ainda mais rápido que o método anterior, onde todo o 

processo deveria ser finalizado antes de aplicar esse teste dos marcadores. 

NGS ( NEXT GENERATION SEQUENCING) 

O NGS é um método inovador produzido pelo Departamento de Inovação do Einstein 

qual aumenta os percentuais de acuracidade do método em 90%, comparado ao teste 

TR-RCP que apresentava um erro de 30% dos testes com falsos-negativos. A nova 



tecnologia tem como princípio os mesmos passos adotados no teste de transcrição 

reversa, mas com a adição da plataforma bioinformática Varstation que utiliza 

inteligencia artificial afim de construir um pipeline, isto é, uma sequência de instruções 

computacionais capaz de identificar os pacientes e devidos resultados. Esses 

resultados saem em até 72 horas após a coleta e tem capacidade de replicação 

considerável em relação ao método anterior, sendo possível analisar 1536 amostras, 

contra as 96 do método convencional TR-RCP. 

Figura 3. Comparação entre os métodos TR-RCP e GNS 

 

Fonte: elaboração própria. 

Recentemente, essa técnica também vem sendo utilizada para detectar outros agentes 

virais tais como: Ebola, Zika, MERS e SARS, assim como outras doenças dos animais 

que também podem ser transmitidas aos humanos. 

Perspectivas e reflexões sobre a ciência 

Este período é marcado por revoluções no mundo moderno. Sem considerar os 

eventos políticos, revoltas de classe social, catástrofes globais e infrações do código 

ambiental em todos o lugares do mundo que permeavam os veículos de notícia, o 

mundo moderno teve seu balanço histórico em 2019 com o surgimento de uma nova 

pandemia mundial. Com todo o mundo afetado pelo novo vírus, fez-se uso necessário 



da ferramente mais acurada e de maior capacitação tecnológica de toda a humanidade: 

a educação. 

Este avanço na tecnologia de detecção de material genético significa muito mais que 

uma melhoria imediata para o problema de falsos-negativos do COVID-19, mas traz 

consigo uma perspectiva de progresso científico tremendo. 

 Em menos de um ano, já é possível ler sobre vacinas sendo testadas em tempo 

record, cooperações mundiais para a saúde da humanidade e até mesmo uma 

flexibilização de medidas sociais para afastamento social adotados em um período de 

incerteza e desinformação. 

Pelas condições iniciais dadas sobre o conhecimento do SARS-CoV-19, pode-se dizer 

que a ciência conhece as manifestações do viral com surpreendente acuracidade. 

Antes algo que parecia impossível de ser solucionado em menos de 5 anos, hoje, em 

função de todos os cientistas do mundo, torna o horizonte dessa crise cada vez mais 

próximo de seu fim. 

 

QUESTÃO 1 

De acordo com o seu conhecimento sobre agentes virais, marque a alternativa que 

contenha somente doenças causadas por vírus: 

A) Hepatite, raiva e COVID-19. 

B) Hepatite, gripe espanhola e cólera. 

C) Raiva, dengue e gonorreia. 

E) Tétano, COVID-19, gonorreia. 

 

QUESTÃO 2 

Qual método apresenta menor margem de erro nas análises do código genético viral? 



A) RCP 

B) TR-RCP 

C) NGS  

 

QUESTÃO 3 

Qualquer ser vivo contém um código genético inerente a sua existência, este código 

transmite informações essenciais para a sobrevivencia do ser. O COVID-19 obtém 

somente RNA, sendo assim, não pode se multiplicar por sí. Selecione a alternativa que 

descreva o procedimento necessário para reprodução desse agente viral nas células. 

A) O agente viral deve reter um comportamento intracelular obrigatório que permite a 

invasão celular do vírus na cadeia de ácido desoxirribonucleico, sobrevivendo de 

ligações proteícas do núcleo celular. 

B) O agente viral tem um aspecto bactericida que impõe uma informação diferente no 

código genético celular, confundindo o sistema imunológico e perpetuando seu próprio 

código viral em todo o corpo. 

C) O agente viral deve confundir o sistema de proteção lipoprotéico da célula através 

de uma cooperação com as bacterioses, assim, hospedam-se no interior das células e 

perpetuam seu código genético através do parasistismo. 

D) O vírus por seu caráter simples, apresenta comportamento bacteriófago, qual 

descreve o processo de assimilação lipoprotéica do vírus com a célula, roubando os 

seus nutrientes e utilizando de seu DNA para reproduzir os agentes virais no organismo 

do ser. 

 

QUESTÃO 4 



COVID-19 é o nome de um dos milhares de vírus conhecidos pela humanidade. Em 

relação ao seu conhecimento, todos os vírus são constituídos por: 

A) DNA e proteínas. 

B) Aminoácidos e proteínas. 

C) água, ácidos nucleicos e proteínas. 

D) DNA e RNA. 


