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 Sequenciamento genômico é uma técnica que permite identificar, na ordem 

correta, a sequência de elementos (nucleotídeos) que compõem uma molécula de DNA 

ou RNA. "O sequenciamento genômico de patógenos pode ser usado para inferir a 

transmissão e identificar surtos-fonte pontuais", como em surtos de infecção hospitalar 

por MRSA (Staphylococcus aureus resistente à meticilina), por Klebsiella pneumoniae, 

(microorganismos de veiculação hídrico-alimentar), por Ebola e Zika, dentre outros 

(Bhattacharyya et al., 2020).  

 Esses autores referem ainda que os estudos filogeográficos ('sequenciamento 

geoprocessado') possibilitaram "a compreensão do modo como um boom industrial e 

urbano associado às extensas conexões ferroviárias propicia uma estrutura ao longo da 

qual um vírus consegue se disseminar geograficamente de forma rápida." (idem ibidem) 

 O 'segredo' do controle da pandemia na Alemanha, decorrente da robusta 

cidadania, esteve no sequenciamento genômico completo do Covid-19 que possibilita 

identificar, em material viral coletado de amostras de swab nasal ou sangue, a vinculação 

genética entre os diversos casos detectados, mapeando a propagação espacial e temporal 

do patógeno. Em 27/01/2020, o presidente da multinacional de autopeças Webasto em 

Stockdorf (Baviera/Alemanha) notificou às autoridades sanitárias que uma funcionária 

havia testado positivo para o Covid-19. A mulher, residente em Xangai/China, viajou em 

19/01/20 para Stockdorf/Alemanha onde participou de workshops. Antes de viajar 

recebeu a visita dos pais residentes em Wuhan/China. No retorno à Xangai apresentou 

febre e testou positivo para Covid-19. Na ocasião, outros dois funcionários da Webasto 

haviam adoecido e a empresa decidiu interromper as atividades em 28/01/20. Seguiu-se 

uma investigação epidemiológica ativa reconstruindo caso a caso a cadeia de transmissão. 

Seguindo os elos da cadeia, e aplicando o sequenciamento genômico completo nas 

lacunas de informação, "detectou-se que o caso número 4 havia entrado em contato várias 

vezes com a paciente de Xangai". Esta conexão ilustra a aplicabilidade do 

sequenciamento genômico na vigilância de saúde pública e no estabelecimento do nexo 

causal com o trabalho (veja). 

 O sequenciamento genômico é hoje uma técnica de uso corriqueiro em 

laboratórios de virologia molecular. O genoma do Covid-19 foi sequenciado no Instituto 

Adolfo Lutz/SP dois dias após a confirmação do primeiro caso no Brasil (SP Notícias, 

28/02/2020).  

 Ao garantir aos trabalhadores o direito ao "seguro contra acidentes de trabalho, a 

cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer 

em dolo ou culpa", a CRFB 1988 (Art. 7º, inciso XXVIII) explicita que cabe ao patrão 

demonstrar que adota os princípios de prevenção de riscos de acidentes de trabalho.  

 O uso do sequenciamento genômico (estudo filogenético) com a finalidade de 

identificar a correlação entre pessoa-infectada e pessoa-fonte é antigo. É utilizado, para o 

https://www.jornalopcao.com.br/bastidores/reuters-explica-como-medicos-e-cientistas-conseguiram-reduzir-o-impacto-do-coronavirus-na-alemanha-247364/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/governo-de-sp-faz-sequenciamento-genetico-inedito-de-coronavirus-na-america-latina/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/governo-de-sp-faz-sequenciamento-genetico-inedito-de-coronavirus-na-america-latina/


vírus da hepatite C, em clínicas de hemodiálise (Aho-Glélé  et al., 2016; Heinsen et al., 

2000), de endoscopia (Saludes et al., 2013), cirúrgicas (Heinsen et al., 2013), dentre 

outras, e alicerça medidas preventivas adotadas entre praticantes de esportes de contato 

(Bourlière et al, 2000), tendo sido incorporadas pela CBF e pelo Comitê Olímpico.  

 Do exposto, observa-se que este é um procedimento técnico incorporado à rotina 

de laboratórios de pesquisa nacionais, de confiabilidade elevada e resultados promissores 

na garantia de direitos e de condições dignas de trabalho.  

 A utilização do sequenciamento genômico na comprovação de nexo causal 

pode/deve ser solicitada ao empregador em ações judiciais com vistas a garantir direitos 

ao trabalhador em caso de infecções adquiridas em ambientes e processos de trabalho em 

todos os setores produtivos.   

 A Saúde do Trabalhador, ao incorporar a tecnologia do sequenciamento genômico 

na elucidação da transmissão ocupacional do Covid-19, poderá agregar relevante 

diferencial a favor dos trabalhadores. 
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