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brasileiro, formando, coordenando e apoiando equipes científicas extraordinárias dedicadas ao desenvolvimento de inovações que enfrentem os grandes desafios da sociedade. O COI é uma iniciativa impulsionada pela WTT e contou com o apoio financeiro do
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Agência Bori
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diferentes coberturas com base em conhecimento científico e disponibilizando contato
direto e treinando pesquisadores para falar com a imprensa. Fazemos isso porque defendemos o jornalismo, a ciência e o debate público baseados em evidências para melhores tomadas de decisão. Esta publicação, com a participação da Bori, marca um ano
da agência, que foi lançada em fevereiro de 2020. Temos apoio da Fapesp, do Instituto
Serrapilheira, do Instituto Ibirapitanga e do Google.

Starling Fund

Starling Fund

O Starling Fund é um fundo de inovação disponível para líderes do terceiro setor membros da 92Y Ford Fellowship. Através de micro-grants, o fundo apoia soluções sistêmicas e colaborativas inovadoras em face aos efeitos extremos da COVID-19. O fundo foi
nomeado em referência a pássaros que criam padrões extraordinários e movimentos
através do trabalho em conjunto.
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APRESENTAÇÃO
Sabine Righetti e Ana Paula Morales

De tudo que se sabe sobre a prática científica voltada a soluções de problemas que afligem a nossa sociedade, há uma certeza: estudos feitos em parceria levam a melhores
resultados. A união de diferentes áreas do conhecimento e instituições faz com que
cabeças diferentes se juntem para pensar em uma mesma questão. E, quanto mais diversas as mentes pensando juntas - em termos de experiência, expertise, gênero, raça,
nacionalidade -, mais valiosa é a colaboração. Quando isso acontece, a solução tende a
ser mais ampla, factível e inovadora.
Essa é a missão do COI (Centro de Orquestração de Inovações da América Latina), da WTT
(World-Transforming Technologies): mobilizar ativos de ciência e tecnologia em direção
ao desenvolvimento de inovações orientadas a solucionar os desafios da nossa sociedade.
As colaborações, que são comuns na prática científica, se mostram ainda mais fundamentais em tempos de crise para a solução de problemas urgentes. Parcerias que já
aconteciam se consolidam e novas uniões são estabelecidas. Assim, quando convocada
para uma missão, a ciência responde de forma mais rápida e eficiente.
No âmbito da pandemia decretada em março de 2020 pela OMS (Organização Mundial
da Saúde), não poderia ser diferente. Pela primeira vez, cientistas de todo o planeta,
de todas as disciplinas e de diferentes instituições uniram forças para trabalhar juntos
na tentativa de compreender o novo coronavírus (Sars-CoV-2) e a doença por ele causada, a Covid-19.
Grupos de pesquisa mudaram seu foco de trabalho, agências de fomento abriram linhas
de financiamento, novas conexões foram estabelecidas, periódicos científicos passaram
a agilizar a avaliação de estudos com foco em temas da pandemia. As colaborações
extrapolaram os muros da academia e pesquisadores de universidades, instituições de
pesquisa, hospitais e empresas se juntaram na busca de soluções para um problema
em comum. Em pouco meses, mais de dez novos artigos acadêmicos revisados sobre
a Covid-19 passaram a ser publicados por hora em todo mundo - e todo esse conhecimento permitiu que 2020 terminasse com amplo conhecimento sobre o novo vírus, sua
1

disseminação e com o início da vacinação .
O Brasil, nesse contexto, tem se mostrado um importante ator na corrida pela produção
de conhecimento na pandemia. O país está entre os 15 maiores produtores de ciência do
mundo e, especificamente sobre Covid-19, ganha algumas posições: chegou a ocupar
10o lugar mundial na quantidade de informação científica desenvolvida sobre o novo
coronavírus em periódicos acadêmicos.
Este trabalho De Pelotas a Boa Vista: parcerias científicas para enfrentar a pandemia tem
um olhar específico sobre a produção científica de instituições de pesquisa do Brasil na
Covid-19 e sobre as parcerias estabelecidas para a solução dos problemas relacionados à

1

A vacina da Pfizer, primeira a ser aprovada no mundo contra Covid-19, passou a ser usada no Reino Unido em 8 de dezembro de 2020.
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pandemia. Nesse contexto, selecionamos cinco histórias de parceria científica voltadas
à solução de problemas, selecionadas em um montante considerável de trabalhos.
Esperamos que a leitura de parcerias interessantes para solucionar de maneira inovadora partes de um quebra-cabeça que compõem um problema real que afetou e mudou
completamente a vida de todos nós, a Covid-19, possa inspirar e estimular ainda mais
colaborações no futuro para a solução de problemas da humanidade.
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INTRODUÇÃO: OS CINCO CASOS

Busca
Para encontrar os cinco trabalhos acadêmicos em parceria no âmbito da Covid-19 a serem retratados nesta publicação, foi feita inicialmente uma busca de artigos científicos
publicados entre 01 de janeiro e 31 de outubro de 2020, com pelo menos uma instituição
2

de pesquisa do Brasil na autoria. Os trabalhos foram buscados na base internacional de
periódicos científicos Web of Science a partir de palavras-chave específicas: “COVID-19”,
“Sars-CoV-2”, “2019-nCoV” e “CORONAVIRUS 2019”.
Foram encontrados 1.694 documentos com pelo menos uma instituição de pesquisa do
Brasil na autoria, dos quais 796 são especificamente artigos científicos em 141 áreas de
pesquisa sobre Covid-19 (os demais são cartas, editoriais, revisões etc). Esse número,
796 artigos científicos, será, portanto, a nossa base de trabalho.
Desse total de artigos científicos sobre Covid-19 publicados no período analisado, três
em cada quatro foram produzidos em colaboração. Ou seja, dos 796 artigos, 583 tiveram
a participação de mais de uma instituição - 310 deles feitos em colaboração nacional e
273 em parceria internacional. Os 213 artigos científicos restantes foram desenvolvidos
sem nenhum tipo de colaboração (uni-instituição, ou seja, uma única instituição autora).
DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS DE INSTITUIÇÕES DO BRASIL
de 796 artigos científicos

Colab. global

34.3%

Uni-instituição

28.8%

Colab. nacional

38.9%

Três em cada quatro artigos científicos

sobre Covid-19 publicados por brasileiros
foram produzidos em colaboração.

2

Também foram buscadas patentes com as mesmas palavras-chave e no mesmo período na base Derwent World Patent Index/Web of Science (que compila
bases de mais de 50 órgãos de patentes) e no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial). Foram encontradas 14 patentes - nenhuma, no entanto, relevante para este trabalho.
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Ao todo, 97 países colaboraram com o Brasil nas pesquisas sobre Covid-19 analisadas,
com destaque para os Estados Unidos, cujas instituições assinam 17,2% dos 796 trabalhos publicados por autores brasileiros. Na sequência, figuram, respectivamente, Reino
Unido, Itália, Espanha, Canadá, França e China como países que participam de pelo menos 5% dos artigos científicos publicados por instituições do Brasil no período analisado.
PAÍSES COM MAIS COLABORAÇÃO COM O BRASIL
no total de 796 artigos científicos

EUA - 17.2%

Itália - 9.2%

Espanha - 7.8%

França - 5.4%

Reino Unido - 9.4%

Reino Unido - 9.4%

Canadá - 5.4%

China - 5.2%

Outros países - 40.5%

Destaca-se, ainda, que 113 instituições brasileiras assinam os 796 artigos científicos analisados, com destaque especial para 71 universidades, que estão em 75,3% dos trabalhos.
Além delas, há 20 hospitais, dez instituições de pesquisa, oito empresas e quatro instituições de governo.

INSTITUIÇÕES BRASILEIRAS COM MAIS PARTICIPAÇÃO EM ARTIGOS CIENTÍFICOS
SOBRE COVID-19

71 universidades

8 empresas

599 artigos

19 artigos

75,3% do total publicado

2,4% do total publicado

10 instituições pesquisa

4 instituições governamentais

122 artigos

12 artigos

15,3% do total publicado

1,5% do total publicado

20 hospitais
65 artigos
82,2% do total publicado
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REDE DE COLABORAÇÕES ENTRE INSTITUIÇÕES BRASILEIRAS

As bolas no gráfico indicam volume de produção científica sobre Covid-19. Quanto maior a
distância entre as instituições, menor é a colaboração (ou volume de colaboração) com os
hubs centrais - as instituições que mais publicam sobre Covid-19. Cores são apenas ilustrativas.

Entre as 10 universidades brasileiras que mais publicaram artigos científicos sobre Covid-19 no período analisado estão instituições estaduais e federais das regiões Sudeste,
Sul e Nordeste. A USP lidera o ranking com 19,1% dos artigos, seguida pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), com 5,9%; Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), 5,3%; UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), 4,9%; e Unicamp (Universidade
Estadual de Campinas ), 4,4%.

CINCO UNIVERSIDADES BRASILEIRAS COM MAIS PARTICIPAÇÃO
EM ARTIGOS CIENTÍFICOS SOBRE COVID-19

USP

UFMG

152 artigos

39 artigos

19,1% do total publicado

4,9% do total publicado

UFRJ

Unicamp

47 artigos

35 artigos

5,9% do total publicado

4,4% do total publicado

UNIFESP
42 artigos
5,3% do total publicado
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Seleção
A escolha dos casos a serem abordados neste documento se baseou na amostra de 583
artigos científicos publicados com algum tipo de parceria (310 deles em colaboração
nacional e 273 em parceria internacional, como vimos anteriormente).
Para a seleção dos cinco casos de colaboração, foram considerados fatores como a diversidade de gênero e racial entre os autores, a distribuição regional das instituições
brasileiras e a multiplicidade de áreas do conhecimento envolvidas. Além disso, os casos
deveriam representar diferentes tipos de parcerias:
colaborações recorrentes entre instituições
colaborações pouco óbvias
colaborações de alto impacto acadêmico (em termos de citações)
colaborações voltadas à solução de questões sociais
colaborações com diferentes perfis de instituições
Assim, chegou-se aos cinco estudos, descritos a seguir.

Os casos
Foram selecionados, nesta publicação, cinco artigos científicos multidisciplinares em
parceria acadêmica sobre Covid-19, que passam por temas como saúde pública, genética, epidemiologia e dialogam com ecologia, análises matemáticas e inteligência artificial. Os trabalhos foram publicados de maio a setembro de 2020 - dois deles no periódico científico “The Lancet” e os demais no “Science”, no “IEEES” e no “PierrJ”.
Dos cinco trabalhos selecionados, quatro foram desenvolvidos em parceria internacional com instituições dos EUA, Reino Unido e França - países que, como vimos, estão
entre os maiores parceiros acadêmicos do Brasil na pandemia - além de Bélgica, Turquia
e Índia. Um dos estudos foi desenvolvido em parceria exclusivamente nacional, entre
universidades e institutos de pesquisa públicos fora do eixo Sul-Sudeste, onde se concentra a ciência nacional. Ainda sobre distribuição geográfica, os pesquisadores e pesquisadoras que assinam os artigos científicos são de universidades públicas e privadas,
institutos públicos de pesquisa, de hospitais e de empresas de todas as regiões do país
como USP, Laboratório Fleury, FGV Rio, Hospital Estadual Sumaré, Unifor, universidades
federais de Roraima, de Pelotas, do Espírito Santo e muitas outras. Todos os trabalhos
têm diversidade de gênero e pelo menos um dos trabalhos - o primeiro deles - tem diversidade racial especificamente entre os autores brasileiros.

1.

O primeiro caso, O sequenciamento inovador do genoma do SARS-Cov-2 no Brasil, baseado no artigo científico Evolution and epidemic spread of SARS-CoV-2 in Brazil, publicado em 2 de setembro na “Science”, parte de uma colaboração entre instituições
do Brasil, que já faziam pesquisa conjuntamente em dengue, e da sua conexão com
um pesquisador português na Universidade de Oxford e Imperial College (Reino Unido),
que leciona no Brasil desde 2011 e que coordena o Cadde (Centro Conjunto Brasil-Reino Unido para Descoberta, Diagnóstico, Genômica e Epidemiologia de Arbovírus), com
pesquisadora do IMT-USP (Instituto de Medicina Tropical). A partir daí, foram integra11

dos cientistas de diversas instituições brasileiras, públicas e privadas, e de países como
Bélgica e França. No grupo, estatísticos, matemáticos, epidemiologistas, geneticistas,
antropólogos e historiadores ajudaram a criar um modelo matemático de transmissão
do novo coronavírus considerando a sequência de 427 novos genomas e sua localização
geográfica.

2.

Na sequência, Do rascunho ao maior estudo sobre prevalência de Covid-19 no Brasil, trata do estudo SARS-CoV-2 antibody prevalence in Brazil: results from two successive nationwide serological household surveys (“The Lancet”, 23 de setembro), resultado de uma
parceria estratégica idealizada por epidemiologistas da UFPel (Universidade Federal de
Pelotas) e articulada com universidades do Rio Grande do Sul, de São Paulo e dos EUA onde o filho de um desses epidemiologistas de Pelotas é docente. O trabalho resultou
na Epicovid, maior levantamento da prevalência de Covid-19 no Brasil, fundamental para
a compreensão da pandemia e para orientar políticas públicas.

3.

Também compõem os casos o texto Fortaleza e Nova Delhi ampliam diagnóstico com inteligência artificial, sobre o estudo CovidGAN: Data Augmentation Using Auxiliary Classifier GAN for Improved Covid-19 Detection, publicado no periódico “IEEES”, em 14 de
maio. A pesquisa de cientistas do Ceará, da Índia e da Turquia - uma parceria um tanto
inesperada - fez uso de inteligência artificial, incluindo machine learning (aprendizagem
de máquina) e deep learning (aprendizagem profunda), para ampliar de 85% para 95% a
acurácia de diagnóstico específico de Covid-19 por meio da radiografia de tórax. A ponte
acadêmica entre os países foi articulada por um professor da UFPI (Universidade Federal
do Piauí), que não participa do CovidGAN, mas que trabalha com um dos autores, da
Universidade de Fortaleza - e havia mencionado a ele os trabalhos de colegas do MAIT
(Instituto de Tecnologia Maharaja Agrasen), uma escola de engenharia em Nova Delhi,
na Índia, antes mesmo da pandemia. A partir dessa ponte, surge a parceria acadêmica.

4.

Já no texto Fatores ambientais ajudam a compreender a evolução da Covid-19, o trabalho Air transportation, population density and temperature predict the spread of COVID-19 in Brazil, publicado no “PeerJ” em 3 de junho, é resultado de uma parceria entre
pesquisadores das áreas de biologia e de ecologia de universidades públicas da região
amazônica e de institutos públicos de pesquisa. A colaboração surgiu a partir de trocas
de e-mails entre diferentes cientistas que integram o Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio), uma rede nacional com cerca de 400 pesquisadores. A partir daí,
modelos matemáticos e estatísticos foram importados da ecologia para compreender
quais os fatores ambientais que estavam afetando a proliferação do novo coronavírus
no país. Como resultado, o estudo científico estima que 1°C a mais na temperatura ambiente pode reduzir em 8% a quantidade de infectados.

5.

Por fim, Modelos matemáticos da astrofísica aplicados na pandemia, último caso desta
publicação, trata do trabalho Ethnic and regional variations in hospital mortality from
COVID-19 in Brazil: a cross-sectional observational study, publicado no “The Lancet”, em
2 de julho. A parceria parte de cientistas da Ufes (Universidade Federal do Espírito Santo), do Núcleo de Astrofísica e Cosmologia da universidade, que integravam um grupo
de trabalho multidisciplinar para ajudar o estado do Espírito Santo no enfrentamento da
pandemia - e que se lembraram do trabalho de machine learning aplicado no NHS (o
SUS britânico) e desenvolvido no The Alan Turing Institute e pelas universidades britânicas Cambridge e Oxford. O estudo concluiu que a mortalidade é mais prevalente no
Norte e Nordeste do país, e entre pretos e pardos (na terminologia do IBGE). Ser pardo,
12

aliás, como mostra o estudo, é o segundo maior fator de risco para se morrer de Covid-19 no Brasil; o primeiro fator de risco é a idade avançada.
Os cinco casos - desde os bastidores das parcerias até os resultados e as implicações
para o entendimento e a mitigação da pandemia do novo coronavírus - foram escritos
por jornalistas especializados em ciência a partir dos artigos científicos, de pesquisa na
imprensa e de uma série de entrevistas com vários autores de cada trabalho do Brasil e
de fora. Têm formato, portanto, de grandes reportagens, com foco no estabelecimento
e no desenvolvimento das parcerias científicas, além de seus resultados.
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O sequenciamento inovador do genoma
do SARS-Cov-2 no Brasil
Trabalho conectou pesquisadores de universidades, laboratórios e institutos ao redor de parceria entre Brasil
e Reino Unido, que, antes da pandemia, já olhava para arbovírus
Tiago Jokura

O carnaval de 2020, em fevereiro, foi especial para a biomédica Jaqueline Goes e para
algumas das pessoas mais próximas a ela, que combinaram uma folia diferente: cada
um num canto do mundo, de prontidão para formar um bloco inédito, talvez o primeiro
a adotar distanciamento social, antes mesmo de o termo virar refrão em nossas vidas.
Goes – chamada pelos mais chegados de Jaque – recebeu uma mensagem de celular
que encerrou seu carnaval. Baiana de Salvador, mas em São Paulo desde julho de 2019
por causa do pós-doutorado, juntou-se a colegas do IMT-USP (Instituto de Medicina
Tropical) e a outros que estavam na Inglaterra e na Escócia para recepcionar a novidade
do ano: o novo coronavírus (Sars-CoV-2).
Abrindo alas desde Wuhan, na China, o vírus que causa a pandemia da Covid-19 precisava ser sequenciado geneticamente assim que chegasse ao Brasil. Essa era tarefa de
Goes, da também biomédica Ingra Claro e do farmacêutico Darlan Cândido, entre outros colegas pesquisadores. Esse time, capitaneado pela médica Ester Sabino, diretora
do IMT-USP, e pelo biomédico Nuno Faria, da Universidade de Oxford (Reino Unido),
faz parte do Cadde (Centro Conjunto Brasil-Reino Unido para Descoberta, Diagnóstico,
Genômica e Epidemiologia de Arbovírus), responsável por estudar agentes infecciosos
causadores de dengue, febre amarela, zika e chikungunya, por exemplo.
E eis que numa quarta-feira de cinzas, em 26 de fevereiro de 2020, o primeiro caso de
Covid-19 foi confirmado no Brasil, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O Instituto
Adolfo Lutz estava designado para confirmar o diagnóstico e Goes, que já trabalhava em
cooperação com o Lutz estudando o vírus da dengue, estava na linha de frente da operação. Graças a um equipamento de sequenciamento genético portátil chamado MinION (cuja pronúncia é “mináion”), o Cadde decifrou o genoma do primeiro Sars-CoV-2
identificado em território brasileiro em 48 horas, um recorde. Essa agilidade viabilizou,
nos meses seguintes, a análise de mais de 26 mil amostras vindas de 85 cidades e 20
estados do país.
Um dos resultados mais importantes do trabalho foi o sequenciamento de 427 genomas
do novo coronavírus no Brasil, mapeando o fluxo de espalhamento da pandemia pelo
território nacional, publicado no periódico científico “Science” em setembro. Nas palavras de Goes, o artigo Evolution and epidemic spread of SARS-CoV-2 in Brazil “combinou
dados genômicos com dados móveis anônimos de celulares e dados epidemiológicos,
ajudando a entender a propagação do vírus, a partir do Sudeste e do Ceará, por meio de
pessoas que chegaram do exterior, para outros lugares do país”.
A repercussão da publicação foi grande. “Quando o estudo apareceu no Jornal Nacional, eu
comecei a receber mensagens de pessoas que eu não conhecia parabenizando pelo trabalho. Meu Instagram cresceu”, conta Cândido, que deu entrevista direto de Quixeramobim,
Ceará, sua cidade natal. Mas esse hit científico começou a ser composto há pelo mesnos 30
anos, quando a doutora Ester Sabino se interessou por estudar o HIV ainda nos anos 1990.
15

Outros carnavais
O grande encontro desses pesquisadores pode ser contado, resumidamente, parafraseando a Quadrilha do poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade: “Sabino conheceu
Faria, que orienta Cândido, que já conhecia Sabino, que orienta Claro, que conheceu
Goes, que seria orientada por Sabino.” Assim como no poema, Sabino foi para os Estados Unidos, onde iniciou sua carreira pesquisando outra epidemia, a da Aids. “Fui treinada em sequenciamento genético, para entender a variação do vírus em São Francisco,
nos EUA. Quando voltei, em 1993, trabalhei no Adolfo Lutz, depois fui para a Fundação
Pró-Sangue, onde fiquei mais ligada a doenças transmitidas pelo sangue. Só vim para
a USP em 2011 e, trabalhando com dengue, a epidemia voltou a ser assunto de minhas
pesquisas”, resume Sabino. Em 2014, num sequenciamento de mais de 40 mil amostras
do vírus da dengue, ela conheceu Nuno Faria. “Minha equipe fez o sequenciamento e
não sabia analisar os dados muito bem, então um colega me sugeriu entrar em contato
com o Nuno, que até fez parte do doutorado aqui no Brasil, na USP, em Ribeirão Preto.
Foi assim que construímos esse link com Oxford”.
De Oxford, vieram parcerias anteriormente estabelecidas com instituições como o Ipea
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). Já as parcerias com laboratórios privados,
como Fleury e do grupo Dasa, tiveram início mais informalmente, a partir de membros
dessas instituições que desenvolvem pesquisas na USP.
Mas a parceria entre Faria e Sabino começou com uma frustração. A primeira bolsa que
solicitaram juntos, em junho de 2015, para pesquisar os vírus da zika e da chikungunya,
foi negada. “Os revisores alegaram que essas doenças não eram um problema de saúde
pública no Brasil e não financiaram nossa proposta. Até hoje tenho isso impresso. Nós
estávamos enxergando à frente, né?”, ironiza o pesquisador.
A dupla não desistiu até conseguir um financiamento para estudar o surto de zika vírus
em 2016. E é aí que Jaque Goes e Ingra Claro embarcam na história. Juntamente com
Faria e outros pesquisadores, elas viajaram de micro-ônibus por seis cidades da região
Nordeste, durante 15 dias, fazendo o sequenciamento genômico de 1.300 amostras do
zika vírus – a expedição fazia parte do projeto Zibra (Zika in Brazil Real Time Analisys).
Claro era aluna de Sabino, que acompanhava os trabalhos remotamente, de São Paulo.
“Eu fui a primeira no Brasil a aprender a operar o MinION e ajudei a desenvolver os protocolos que utilizamos no Zibra”, lembra. Goes, por sua vez, vinha da Fiocruz da Bahia,
onde foi orientada no mestrado e no doutorado por outro parceiro de Faria no estudo, o
virologista Luiz Carlos Alcântara. O Zibra foi um sucesso e deu origem a outros projetos,
como o Cadde.
Cândido, por sua vez, não viajou com o Zibra e chegou ao Cadde por outro caminho:
infeliz com o doutorado em Oxford, pesquisando insuficiência cardíaca hereditária, foi
conversar com Faria em 2017. “Senti que estava me distanciando do Brasil e dos problemas do país, já que no meu mestrado, na USP, estudei a doença de Chagas, que é
comum na América Latina. Inclusive, foi nesse período, em 2015, que conheci a doutora
Ester, que era parceira de meus orientadores”, conta Cândido. “Quando procurei o Nuno,
interessado em participar de um projeto mais voltado para a saúde pública brasileira,
descobri que ele tinha essa parceria com a Ester, que eu já conhecia e admirava muito.
Entrei para o time sem saber nada sobre sequenciamento genômico, mas aprendi muito
estudando dengue e chikungunya e me especializando na análise bioinformática dos
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dados coletados laboratorialmente”, completa.
Entre idas e vindas, a experiência acumulada por todos ao longo de anos de pesquisa foi
um importante treinamento para encarar o sequenciamento do novo coronavírus. Faria
estava desde janeiro de 2020 em contato com a OMS sobre o potencial de espalhamento mundial do Sars-CoV-2 e, com Ester, deixou o grupo alerta, desde janeiro, sobre os
passos a serem tomados assim que o vírus fosse identificado no Brasil.
Já havia um acordo com o Ministério da Saúde para que o time diagnosticasse as 50 primeiras amostras coletadas no Brasil, e o Adolfo Lutz estava preparado para a missão. Só
faltava receber os reagentes específicos, preparados lá em Oxford, para que o MinION
fosse utilizado no sequenciamento do novo coronavírus. Quando o alarme soou em São
Paulo, o trabalho do Cadde começou e não terminou até hoje. A vigilância genômica só
acaba quando a pandemia termina...

Diversidade e compartilhamento
Os 78 nomes creditados como autores do artigo publicado na “Science” dão uma pista
sobre a quantidade de gente trabalhando para extrair todo o conhecimento possível a
partir do sequenciamento produzido pelo Cadde. São dezenas de pesquisadores de diversas áreas analisando os dados genômicos e combinando-os com outras informações
para dar estofo à pesquisa.
“Temos conosco estatísticos, matemáticos, epidemiologistas, geneticistas, antropólogos, historiadores, especialistas em saúde pública e também muita gente de fora de
Oxford e do IMT-USP, de outras universidades, como a Unicamp, a UFMG, a UFRJ, o
Imperial College de Londres, as universidades de Birmingham e de Edimburgo. E tem
também os hospitais e laboratórios privados e públicos, incluindo a Fiocruz, o Adolfo
Lutz. Enfim, são muitas parcerias formando o nosso grupo”, detalha Faria.
Sabino reforça, ainda, a importância de formar uma equipe com diversidade de gênero,
etnia e regiões de origem. “Se a gente fica só com um quarto da população, que seriam
os brancos e homens, ficamos com só um quarto das ideias. E a gente precisa ter 100%
das ideias porque as pessoas têm visões diferentes.” Não à toa, dos 27 participantes do
grupo liderado por Sabino, mais da metade (17) são mulheres.
“Somos um grupo com poucas pessoas, mas temos uma ciência muito boa. As publicações do nosso trabalho pela ‘Science’ são um triunfo para a ciência do Brasil, que,
como toda ciência do mundo, é colaborativa. E fortalecer essas colaborações só traz
vantagem, porque o país vai acumulando cada vez mais gente com conhecimento para
montar novos laboratórios e realizar novas pesquisas”, completa Faria.

Nova cepa
Além da transferência de conhecimento entre pesquisadores e instituições envolvidas
na produção científica, o time do Cadde tem a preocupação de se comunicar com o
público leigo. Goes, por exemplo, foi convidada pela Organização das Nações Unidas
(ONU) para integrar um grupo de divulgadores de ciência pelo aplicativo Tik Tok, pos17

tando vídeos sobre seus trabalhos e marcando-os com #TeamHalo – a hashtag tinha
mais de 33 milhões de visualizações no início de 2021. “Todos mundo no Cadde compreende a comunicação como fundamental para que o conhecimento chegue até as
pessoas que não trabalham com ciência, até como forma de mostrar a elas a relevância
da produção científica e por que precisa ser valorizada e financiada”, explica Goes.
No finalzinho de 2020, uma nova cepa do Sars-CoV-2, com potencial de transmissão em
torno de 50% maior, foi identificada no Reino Unido. As conversas foram reagendadas
algumas vezes porque o grupo de whatsapp dos pesquisadores estava agitado, com o
time se organizando para compreender adequadamente o novo cenário e atender as
dúvidas da população a respeito. Como disse Cândido descrevendo os aprendizados
que teve na pandemia: “nosso trabalho tem mais sentido quando é feito para o outro. A
ciência é muito mais feita para o outro do que para você mesmo”.
Chegaram as vacinas, o ano virou e o carnaval com distanciamento social, que esse
grupo inventou sem querer, é o que temos para o momento. Enquanto isso, o trabalho
deles segue firme até que o que começou no carnaval de 2020 tenha seu fim.

Evolution and epidemic spread of SARS-CoV-2 in Brazil, “Science”
(2 de setembro).

Colaboração: Diversas instituições do Brasil - USP, UFRJ, Unicamp, FGV Rio, Universidade
Federal de Roraima, Laboratório Fleury, Ipea, Hospital Estadual Sumaré, entre outras, e
instituições do Reino Unido, da Bélgica e da França. Assinam: 78 autores. Como é citado:
Candido, Darlan et al. Evolution and epidemic spread of SARS-CoV-2 in Brazil SCIENCE 04
SEP 2020: 1255-1260. DOI: 10.1126/science.abd2161
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Do rascunho ao maior estudo sobre prevalência
de Covid-19 no Brasil
Ideia, que nasceu em Pelotas, articula universidades gaúchas, de São Paulo e dos EUA em trabalho fundamental para a compreensão da pandemia no país
Natália Flores

A pressa de entender a dinâmica de transmissão do novo coronavírus, que acelerava a
ritmo galopante em todo o território brasileiro após a confirmação do primeiro caso em
26 de fevereiro de 2020 fez com que um grupo de epidemiologistas se articulasse em
busca de respostas logo na primeira quinzena de março. Sua estratégia de ação veio na
forma de um estudo rascunhado à mão pelo epidemiologista Pedro Hallal, feito no sofá
da sua casa, em Pelotas, Rio Grande do Sul. Quem olhasse para aquele pedaço de papel
dificilmente conseguiria prever o alcance que a iniciativa ganharia nos meses seguintes
- e as parcerias e colaborações que surgiriam a partir dela.
A ideia inicial dos epidemiologistas era documentar a progressão do novo coronavírus
no Rio Grande do Sul por meio de um inquérito sorológico com seis fases, em nove
cidades-sentinela. “A gente queria enxergar a parte submersa do iceberg, ou seja, de
pessoas que tiveram Covid-19 com sintomas leves e, por isso, não foram parar no hospital e nem fizeram testes”, conta Hallal. Com esses dados em mãos, o comitê científico
de enfrentamento à pandemia de Covid-19 no estado poderia ajudar gestores dos municípios gaúchos a se preparar para o pior cenário da pandemia, que não demoraria a
se anunciar nas estimativas oficiais. Em uma semana, de 14 a 22 de março, o número de
casos de Covid-19 saltou de 22 para 157 no território gaúcho. Um mês depois, seriam 904
casos. Esses dados eram apenas a ponta do iceberg.
A rapidez com que o estudo - que passou a ser chamado de Epicovid-RS - foi planejado
também se refletiu na forma como ele ganhou vida, com o trabalho de doze universidades públicas e privadas de várias regiões do Rio Grande do Sul. Aderindo voluntariamente à iniciativa, essas instituições ficaram responsáveis por fazer as coletas de dados
nas cidades-sentinela. A colaboração de mais de 350 voluntários tornaria possível realizar 18 mil entrevistas e testes sorológicos nas primeiras quatro rodadas do inquérito,
realizadas entre 11 de abril e 25 de maio. O grupo continuaria acompanhando a situação
epidemiológica do estado pelo menos até agosto, com a realização final de 36 mil entrevistas em oito rodadas. O trabalho teve apoio de uma instituição privada de fomento à
pesquisa (Instituto Serrapilheira), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo (Fapesp) e do Ministério da Saúde.
Enquanto as universidades colaboradoras se encarregavam de executar o estudo, um
núcleo menor de dez epidemiologistas ficou responsável pelo seu planejamento. Isso
envolvia fazer desde o delineamento da metodologia de coleta de dados e de estudos
de validação dos testes diagnósticos que seriam aplicados na população, até a busca
ativa por parcerias científicas e operacionais para expandir o estudo para outras regiões
do país. Dar esse passo seria inevitável nos próximos meses dada a progressão acelerada da Covid-19 no território brasileiro.
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União de expertises
Com experiência em desenvolver estudos populacionais de amplo alcance desde a década de 1980, o grupo de pesquisadores do Centro de Pesquisas Epidemiológicas da
UFPel (Universidade Federal de Pelotas) que liderava o Epicovid tinha, também, um histórico de trabalhar num terreno de pesquisa multidisciplinar. “Nosso grupo tem nutricionista, antropólogo, geneticista, então quando chegou o Epicovid, a gente fez o que
a gente sempre faz: buscar todas as áreas relevantes para lidar com um mesmo problema”, conta Hallal.
Uma das primeiras pessoas integradas ao projeto, a convite de Hallal, foi a pesquisadora
Lúcia Pellanda, reitora da UFCSPA (Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto
Alegre). Eles eram próximos desde 2014, quando começaram a trabalhar juntos com
pesquisa. Em 2017, ambos se tornaram reitores de universidades federais e passaram a
trocar experiências sobre gestão pública.
No projeto, Pellanda ficou responsável por supervisionar a validação dos testes de diagnóstico que haviam sido doados para a pesquisa. Sua equipe, na UFCSPA, convocou
pessoas voluntárias para fazer o teste-rápido e o teste RT-PCR, padrão-ouro da Covid-19, e os comparou, a fim de conferir seu grau de precisão. Essa etapa deu o pontapé
inicial das coletas de campo do Epicovid.
Depois, ela ajudou a coordenar a coleta de dados de Porto Alegre, o que exigiu encarar
dificuldades próprias de regiões metropolitanas, como a alta criminalidade. “Muitos moradores não abriam a porta para a nossa equipe por medo da violência”, conta Pellanda.
O grau de urgência da pandemia e a necessidade de preservar a segurança da equipe de
campo tornaram o trabalho mais complexo.
Pesquisadores com expertises diversas foram escalados para integrar a equipe científica de Pedro Hallal, César Victora, Bernardo Horta, Aluísio Barros, Mariângela Freitas
Silveira e outros, conforme iam surgindo novas necessidades. Com os primeiros dados
em mãos, os pesquisadores perceberam que seria preciso entender melhor que tipo de
anticorpo os testes-rápidos mediam. Isso levou à parceria internacional da pesquisa:
adicionaram à equipe o imunologista Gabriel Victora, professor da Universidade Rockefeller (EUA) - e também filho de César. Para fazer modelagens preditivas da Covid-19, o
Epicovid contou com um especialista em modelagem matemática. Para Hallal, a riqueza
do projeto surgiu, justamente, dessa ampla gama de olhares sobre o tema, colocados
em prática nas reuniões semanais do grupo e nos e-mails trocados diariamente.

Projeto em comum
O convite para integrar a modelagem matemática ao Epicovid viria do pesquisador
Claudio Struchiner, da Fundação Getulio Vargas do Rio. Nos meses iniciais da pandemia,
ele estava trabalhando com modelos de predição da Covid-19 em um comitê criado
pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). A ideia
era produzir um modelo matemático sobre a progressão da pandemia com dados robustos, diferente dos inúmeros modelos preditivos existentes que usavam dados de
hospitalizações e de óbitos.
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A equipe de trabalho do CNPq foi desfeita algum tempo depois, mas a vontade de Struchiner de aliar forças com o grupo de Pelotas não se perdeu. No final de abril, Hallal e
César Victora estavam submetendo uma proposta nacional, que mais tarde receberia
apoio do Ministério da Saúde, para estimar a quantidade de brasileiros que já tinham
tido contato com o novo coronavírus. Essa etapa do Epicovid coletaria dados de 56.190
pessoas em 133 cidades brasileiras entre 14 de maio e 7 de junho - e mostraria a prevalência das infecções pelo novo coronavírus por cidade, nível socioeconômico, sexo e
raça/etnia, análise publicada, em setembro, na revista científica “The Lancet”.
Assim como muitos epidemiologistas, Struchiner conhecia e admirava o legado do Centro de Epidemiologia de Pelotas. César Victora, um de seus fundadores, era da mesma
geração, de pesquisadores que foram treinados no exterior, com financiamento da Capes e CNPq. “Era uma época em que se investia muito no treinamento de cientistas. Nós
escolhemos retornar ao Brasil com o desafio de criar um país a partir do que tínhamos
aprendido no exterior”, conta Struchiner. Apesar de nunca terem trabalhado juntos, ele
acompanhava os projetos desenvolvidos por Victora há anos, frequentando, eventualmente, os mesmos congressos científicos.
Ser da mesma geração também significava que Struchiner e Victora viveram os mesmos
processos históricos, compartilhando preocupações políticas ao longo do seu percurso
profissional. Na faculdade de medicina, em plena turbulência política da década de 1970,
eles começaram a desenvolver um olhar para os problemas sociais brasileiros. Mais tarde, com Fernando Barros, no Rio Grande do Sul, Maurício Barreto e Naomar Almeida Filho, na Bahia, eles consolidaram uma nova geração de epidemiologistas brasileiros que
conseguiu aliar essa preocupação social com um treinamento técnico sólido com base
em metodologias quantitativas.
Quando a Covid-19 bateu à porta dos epidemiologistas, dizer não ao projeto Epicovid
não era uma opção - nem para Struchiner, que pertencia a esse grupo de sonhadores,
muito menos para Hallal e Pellanda, que haviam sido treinados por eles. “Poder ter dados para planejar políticas públicas, poder conhecer uma doença e trabalhar com ciência e com pessoas que a gente admira foram alguns pontos fortes do projeto”, afirma
Pellanda, com os olhos brilhando.
“De repente, o epidemiologista, que foi sempre o patinho feio, passou a ser visto pela
sociedade como um personagem importante que poderia dar orientações de como lidar
com essa pandemia”, brinca Struchiner. E, como a pandemia não arrefeceu nos meses
seguintes - inclusive, deu uma acelerada no final de novembro de 2020 -, a demanda
por ter pesquisadores pensando, juntos, modos de enfrentamento ao cenário continuou
sendo necessária.

Ideia que leva à outra
Quando a ideia de fazer um inquérito sorológico surgiu, em março, ainda não se sabia
como a pandemia evoluiria nos meses seguintes. “A gente achava que, com seis semanas, a situação já teria melhorado”, lembra Hallal. O planejamento inicial do inquérito era
de, justamente, seis semanas, período em que se teria uma subida acentuada de casos
seguida por uma queda. “Infelizmente, a curva ainda está subindo em vários lugares do
Brasil”, desabafa o epidemiologista.
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Com a média móvel de novas infecções estável nos meses de setembro e outubro, os
casos de Covid-19 subiram acentuadamente a partir da primeira quinzena de dezembro
em todo o país. Ainda que a situação tivesse se agravado nos meses seguintes, ter um
retrato da situação epidemiológica do Rio Grande do Sul e do Brasil ainda nos primeiros
meses da pandemia ajudou os governos locais a entenderem o que estava acontecendo
e a projetarem algumas ações.
Depois de passar por uma série de dificuldades, como a desistência, em julho de 2020,
do Ministério da Saúde em renovar o apoio financeiro ao projeto, o Epicovid continuou,
a partir de agosto, sob coordenação do pesquisador Marcelo Burattini, da Unifesp, indicado pelo Ministério para integrar a equipe. As fases de agosto a outubro tiveram financiamento da Fapesp e da iniciativa Todos Pela Saúde, do Itaú Unibanco.
Nos meses seguintes, outros projetos semelhantes também surgiram no Brasil inteiro,
inspirados no Epicovid. Hallal estima, pelo menos, dez iniciativas regionais desenvolvidas em cidades como Vitória, no Espírito Santo, em Belém do Pará, em São Luís, no
Maranhão, em Ribeirão Preto, em São Paulo, entre outras.
A rede de parcerias firmadas com o Epicovid, certamente, vai demorar a se desfazer.
“Quando se tem uma experiência bem sucedida, ela acaba levando a outras parcerias e
experiências bem sucedidas”, acredita Hallal. Para Pellanda, as universidades mostraram à sociedade que suas redes de colaboração são eficazes em momentos de crise,
como o enfrentamento da pandemia de Covid-19.

SARS-CoV-2 antibody prevalence in Brazil: results from two successive
nationwide serological household surveys, “The Lancet” (23 de setembro).

Colaboração: UFPel (Universidade Federal de Pelotas), PUC Pelotas, FGV Rio, Unifesp, USP
e Universidade Rockefeller (EUA). Assinam: 15 autores. Como é citado: Hallal, Pedro et al.
SARS-CoV-2 antibody prevalence in Brazil: results from two successive nationwide serological household surveys. The Lancet Global Health, ISSN: 2214-109X, Vol: 8, Issue: 11, Page:
e1390-e1398 2020. DOI: 10.1016/S2214-109X(20)30387-9
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Fortaleza e Nova Delhi ampliam diagnóstico com
inteligência artificial
Parceria acadêmica entre universidades do Ceará, da Índia e da Turquia, a CovidGAN surgiu a partir de ponte
de pesquisador do Nordeste estabelecida antes da pandemia
Moura Leite Netto

Com quase duas mil citações no Google Acadêmico acumuladas em 169 artigos científicos, o pesquisador Plácido Rogério Pinheiro colocou o Ceará no mapa das parcerias
internacionais que trouxeram, por meio da ciência, respostas para a pandemia. Ao lado
de cientistas da Índia e da Turquia, fez uso de inteligência artificial, incluindo machine
learning (aprendizagem de máquina) e deep learning (aprendizagem profunda), para
ampliar de 85% para 95% a acurácia de diagnóstico específico de Covid-19 por meio da
radiografia de tórax.
Nascido em Senador Pompeu, cidade do interior cearense com cerca de 30 mil habitantes, Pinheiro passou a infância em Itapuan Pinheiro, com população ainda três vezes
menor. Em meio às dificuldades de viver em um local cuja história é marcada pelos campos de concentração das secas dos anos 1930, construiu a carreira acadêmica em sua
terra natal. Graduou-se em engenharia elétrica pela Unifor (Universidade de Fortaleza),
que é uma universidade filantrópica do Ceará.
A trajetória acadêmica foi entre Ceará e Rio de Janeiro: tornou-se mestre em matemática pela UFC (Universidade Federal do Ceará) e doutor em engenharia de sistemas
e computação pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) - onde também fez
estágio de pós-doutorado na PUC Rio. É professor titular da Unifor, professor associado
da Universidade Estadual do Ceará e membro da Academia Cearense de Matemática.
“Minha educação básica foi por minha mãe, que queria ver o filho ser professor de matemática. Minhas raízes, meu povo e minhas origens estão aqui. Por isso, agradeço a
oportunidade de divulgar as pesquisas do nosso Ceará”, celebra.
Consolidado como docente e pesquisador, Pinheiro coordena o grupo de pesquisa em
informática aplicada do programa de pós-graduação stricto sensu da Unifor, única instituição particular de ensino superior do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país com
programa de doutorado em ciências exatas e da terra.

Dois anos antes
A parceria entre Brasil, Índia e Turquia na linha de pesquisa adotada na pandemia teve
como personagem “cupido” Joel Rodrigues, professor do Instituto de Telecomunicações
de Portugal e da UFPI (Universidade Federal do Piauí). Ele assinou trabalhos com Victor
Hugo Albuquerque, da Unifor, amigo de Pinheiro. Em festa da virada para o ano de 2018
realizada na casa de Pinheiro, Rodrigues falou sobre os professores indianos Deepak Gupta e Ashish Khanna, ambos do departamento de ciências da computação e engenharia do
MAIT (Instituto de Tecnologia Maharaja Agrasen), uma escola de engenharia criada há cerca de 20 anos em Nova Delhi (Índia) por um grupo de empresários, industriais e filantropos
da região. A partir disso, Pinheiro os contatou e se juntou ao grupo. O primeiro trabalho
da parceria, focado em internet das coisas (IoT, em inglês), foi publicado em abril de 2018.
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Exatos dois anos depois, o grupo se voltou ao esforço global de entender a doença viral
causada pelo coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave (Sars-CoV-2). Em abril,
ao observar a falta de testes diagnósticos, como o RT-PCR, Pinheiro se indagou: “Como
é possível melhorar a detecção da Covid-19, por exemplo, no interior do Nordeste?”. A
resposta estaria na inteligência artificial.
Para ampliar a sensibilidade e especificidade das radiografias de tórax no diagnóstico de
Covid-19, o grupo desenvolveu o modelo CovidGAN. Nele, foram adicionadas imagens
sintéticas de raio-x de tórax (geradas a partir de dados sobre as imagens originais) à arquitetura de redes neurais convolucionais (CNN, em inglês). Foi alcançada a precisão de
95% no diagnóstico da nova doença. “As imagens reais da pessoa com a Covid-19 foram
comparadas com as imagens sintéticas geradas. O gerador sintético amplia a base de
dados, para aumentar a capacidade da máquina aprender a fazer o diagnóstico”, afirma
Pinheiro. Ainda segundo ele, a vantagem é que o raio-x é acessível, portátil e rápido.
“Basta que o médico olhe a radiografia e a resposta está lá. Com os testes moleculares
e sorológicos o diagnóstico leva até uma semana, um tempo em que o paciente pode
evoluir para um quadro grave e até irreversível”, ressalta.
O maior desafio, afirmam os autores, foi desenvolver com rapidez, pela urgência imposta pela pandemia, as redes adversárias generativas (GAN, em inglês), uma classe da
inteligência artificial que trabalha com geração de conteúdo sintético para complementar e confrontar dados e imagens reais - por exemplo, de radiografia de tórax. Isso foi
importante no início da pandemia de Covid-19, quando havia poucos dados e imagens
de tórax para análise.
Por aqui, a Unifor, ressalta Pinheiro, oferece toda a estrutura necessária, com os recursos sendo utilizados com racionalidade. “Fizemos o estudo em abril e em maio já estava
publicado. Houve investimentos também em novos computadores, acessos seguros, inclusão de bolsistas e revisores de inglês”, afirma. O estudo “CovidGAN: Data Augmentation Using Auxiliary Classifier GAN for Improved Covid-19 Detection” acumulava, no final
de 2020, mais de 70 citações no Google Acadêmico .

Matemática, engenharias e modelos
Os autores do CovidGan são oriundos da matemática e das engenharias, especialidades
nas quais os profissionais têm facilidade para migrar para outras áreas. “Ao entender os
problemas e ler os dados, conseguimos aplicar os modelos. É o que acontece, inclusive,
na saúde”, explica Pinheiro, que já havia feito incursões em pesquisas sobre Alzheimer e
outros temas de saúde.
Líder do braço indiano da parceria, Khanna trabalhou em uma variedade de pesquisas
focadas na disponibilidade de conjuntos de dados confiáveis de doenças. “Tenho formação em ciência da computação, embora também tenha estudado disciplinas médicas
nos primeiros dias de educação, o que na verdade me ajuda a entender melhor esses
problemas. Meu papel na CovidGAN foi de um cientista de dados para ajudar a equipe a
desenvolver um modelo confiável”, conta.
Colega de Khanna, o cientista Deepak Gupta trabalhou no projeto com seus alunos Abdul Waheed e Muskan Goyal na geração das imagens sintéticas. Para ele, as parcerias
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internacionais são sempre uma colaboração frutífera. Ele ressalta a facilidade de discutir
projetos com colegas remotos e chegar a uma solução otimizada. “Nas reuniões on-line,
além da ciência, também aprendemos sobre a cultura uns dos outros, o que eu pessoalmente acho muito enriquecedor”, ressalta.
Aluna de Gupta, a engenheira de Inteligência de Negócios, Muskan Goyal, avalia que
as colaborações ajudam os pesquisadores a obter novos insights sobre a pesquisa e
estabelecer conexões com outros profissionais da área, o que pode ser crucial para o
crescimento da carreira de pesquisadores em estágio inicial.
Única mulher na autoria do estudo, Goyal reconhece que há uma grave falta de equilíbrio de gênero em muitas partes dos campos de STEM (ciência, tecnologia, engenharia
e matemática). Ela conta que, no campo da ciência da computação, algumas empresas
estão oferecendo excelentes benefícios de maternidade, bolsas de estudo para mulheres universitárias, como o Women Techmakers Scholars Program, do Google. Além disso,
acrescenta, vários programas e organizações estão incentivando as meninas a trabalhar
no domínio da ciência da computação, como o Women Who Code e Girls Who Code. “As
mulheres representam uma minoria no mundo da ciência, mas as organizações estão
incentivando uma maior participação de meninas na pesquisa”, observa.

Internacionalização na prática
Estudos multicêntricos com diferentes países não são novidade para os autores. “Esta é
a era da globalização pura e o conhecimento não tem barreiras baseadas em fronteiras.
Estou trabalhando com mais alguns pesquisadores do Brasil e de outros países da América do Sul”, afirma Khanna. Deepak Gupta tem projetos, além do Brasil, com o Reino
Unido, Canadá, Estados Unidos, Taiwan, dentre outros países.
Pinheiro também tem colaborações com a Grécia, Portugal e Espanha. Muskan Goyal
trabalhou com o professor Aboul Ella Hassanien, da Universidade do Cairo, no Egito, e
com o professor Hari Mohan Pandey, da Universidade Edge Hill, no Reino Unido. Neste
caso, os pesquisadores projetaram um modelo otimizado de rede neural convolucional
densa para reconhecimento e classificação de doenças em folhas de milho.

CovidGAN: Data Augmentation Using Auxiliary Classifier GAN for Improved Covid-19 Detection, “IEEES” (14 de maio).

Colaboração entre universidades públicas e privadas de Fortaleza e universidades da Índia.
Assinam: seis autores. Como é citado: A. Waheed, M. Goyal, D. Gupta, A. Khanna, F. Al-Turjman and P. R. Pinheiro, “CovidGAN: Data Augmentation Using Auxiliary Classifier GAN for
Improved Covid-19 Detection,” in IEEE Access, vol. 8, pp. 91916-91923, 2020. DOIi: 10.1109/
ACCESS.2020.2994762
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Fatores ambientais ajudam a compreender
a evolução da Covid-19
Trabalho que importa modelos matemáticos e estatísticos da ecologia para compreender fatores ambientais
da proliferação do novo coronavírus começou em trocas de e-mails
Lisandra Matias

Frente ao avanço da Covid-19, oito pesquisadores das áreas de biologia e ecologia, de
diferentes instituições e estados brasileiros, articularam-se para ver como poderiam
contribuir para o enfrentamento da pandemia usando sua expertise - o conhecimento
ambiental e a modelagem estatística.
Eles fazem parte do Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio), uma rede nacional que integra cerca de 400 pesquisadores. Quando a pandemia começou, o grupo
rapidamente trocou e-mails para entender como poderiam colaborar com a situação.
“Dentro da ecologia, temos talvez os melhores modeladores matemáticos e estatísticos para entender alguns fenômenos. Identificamos que isso era algo que poderíamos
fazer - compreender quais os fatores ambientais que estavam afetando a proliferação
do vírus”, conta Clarissa Rosa, pesquisadora do Inpa (Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia), em Manaus (AM).
Em menos de duas semanas, eles analisaram os dados e escreveram o artigo Air transportation, population density and temperature predict the spread of Covid-19 in Brazil,
que foi publicado na revista científica “PeerJ” em 3 de junho de 2020.
“A principal contribuição da pesquisa foi mostrar que a propagação da Covid-19 no Brasil
esteve relacionada não só ao contato entre as pessoas, expresso pelo número de voos
que chegavam às cidades e à densidade populacional, mas também a condições ambientais, como temperatura, umidade e precipitação” diz Pedro Pequeno, primeiro autor
do artigo. Pequeno é pesquisador do Inpa e docente do programa de pós-graduação em
recursos naturais da UFRR (Universidade Federal de Roraima), ambos em Boa Vista (RR).
O estudo, que utilizou dados de 26 de fevereiro a 26 de março de 2020 - como quantidade
de casos confirmados da doença, número de voos que chegavam nas capitais brasileiras,
densidade populacional e variáveis meteorológicas dessas cidades -, mostrou que mais casos apareceram em locais e em momentos mais frios durante o primeiro mês da pandemia
no país, independentemente do nível de contato entre as pessoas. Também associou um
aumento de 1°C na temperatura a uma diminuição de 8% nos casos confirmados.
Além de Pequeno e de Rosa, o artigo contou com mais seis autores, entre pesquisadores
e docentes do Inpa, da UFRR, da Ufam (Universidade Federal do Amazonas) e do INMA
(Instituto Nacional da Mata Atlântica), no Rio de Janeiro.

Grupo ativo
Apesar de fazerem parte da rede PPBio, nem todos os pesquisadores se conheciam
ou já haviam trabalhado juntos em algum momento. “Estávamos em contato dentro
do grupo. A rede tem muito isso. Muitas vezes, a partir de uma demanda específica,
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parcerias pontuais são formadas”, explica Rosa.
Segundo ela, apesar de ser um programa criado pelo governo federal e atrelado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, atualmente o PPBio não recebe nenhum tipo de verba
ou orçamento público. “Ele se mantém, basicamente, pela boa vontade dos pesquisadores envolvidos, que discutem questões relacionadas à conservação e fazem programas
de monitoramento da biodiversidade”.
Pequeno conta que já havia atuado em publicações científicas com três dos autores e
que mantém colaborações mais ou menos regulares com esses pesquisadores. Dois deles passaram pelo mesmo laboratório que ele, no Inpa, durante a pós-graduação. Com
os demais, foi a primeira colaboração.
De acordo com ele, foi fácil integrar os conhecimentos de todos os pesquisadores, desde a elaboração das questões que foram investigadas até a organização do manuscrito. “A questão geral - a relação entre ambiente e abundância dos vírus - é ecológica,
e a maioria dos autores são ecólogos de formação ou atuam como ecólogos, embora
tenham experiências diferentes”. Os pesquisadores do Inpa e da UFRR coletaram e organizaram os dados e iniciaram as análises e o manuscrito. Os pesquisadores da Ufam
e do INMA contribuíram no delineamento do estudo, nas análises e na escrita do artigo.
Pequeno ficou encarregado de organizar os dados diários de número de casos confirmados de Covid-19 por capital brasileira e fazer todas as análises estatísticas, usando modelos
estatísticos apropriados para isolar e quantificar os efeitos de cada um dos fatores independentemente dos demais, além de redigir parte do manuscrito e revisar a versão final.

Cooperação e agilidade
Fabricio Baccaro, outro coautor do trabalho e docente do Departamento de Biologia da
Ufam, é um dos pesquisadores com quem Pequeno já mantinha colaboração. Ele diz
que, como a pandemia era uma coisa muito nova para todo mundo, cada pesquisador
participante ajudou a completar uma lacuna ou melhorar um argumento que estava no
artigo. “Nesse projeto, todos os coautores sugeriram tópicos ou fatos recém descobertos, ou ainda em investigação, para melhorar a estrutura do texto. A quantidade de informações novas sobre a Covid-19 e o Sars-Cov2 era - e acho que ainda é – assombrosa.
Tentar dominar tudo isso sozinho seria impossível”.
Para Pequeno, outro ganho de trabalhar em parceria é poder fazer muito mais e melhor
do que seria possível sozinho. “O mesmo trabalho pode ser desenvolvido em menos
tempo, e o risco de erros é menor. Nesta pesquisa específica, a organização dos dados
foi muito facilitada pela cooperação entre as várias pessoas. E a revisão das análises e do
manuscrito ter sido feita também por vários pesquisadores ajudou a focar a comunicação em um público mais abrangente, possivelmente não acadêmico.”
Ainda sobre as vantagens e os desafios de realizar pesquisa em conjunto, Rosa pontua
que nem sempre isso é fácil, mas que esse estudo especificamente fluiu bem, porque
todas as pessoas queriam agir rapidamente devido à urgência da situação. “Não tivemos
grandes embates de ideias. Então conseguimos desenvolver o trabalho de forma muito
ágil, em torno de 10 dias. Rapidamente fizemos o contato, juntamos as pessoas, analisa27

mos e escrevemos. Tenho mais de 50 artigos publicados e essa foi talvez a experiência
de parceria mais rápida da qual eu já participei.”
Segundo ela, há trabalhos que ficam mais travados devido a divergências, mas isso, de
certa forma, também é positivo, pois permite o avanço das ideias, principalmente quando as pessoas conseguem dialogar. Ela acrescenta que isso depende também do tema.
“Com assuntos mais consensuais, o trabalho caminha mais rápido. Mas, às vezes, ficamos na mesma situação por meses.”

Novos estudos
Após a elaboração do primeiro artigo, a parceria seguiu em outros projetos, embora os
autores não sejam exatamente os mesmos. Rosa comenta que o grupo está trabalhando
em mais dois estudos e que, agora, tem condições de entender um pouco melhor como
as questões ambientais estão afetando a evolução da Covid-19.
Um desses novos estudos é uma extensão do primeiro e pretende investigar o efeito da
temperatura sobre a mortalidade por Covid-19 em todo o país após a primeira onda. O
outro, que já tem um manuscrito pronto e deve ser submetido a uma revista científica
em breve, é sobre a relação entre fogo e Covid-19. A ideia é investigar como e quanto o
número excepcionalmente alto de queimadas na região em 2020 afetou a mortalidade
por Covid-19 nas cidades da Amazônia brasileira. “A poluição do ar pela fumaça aumenta
a severidade de doenças respiratórias e, além disso, quando há muita fumaça em uma
cidade, as pessoas tendem a ficar em casa com todas as vias de ventilação fechadas
para se proteger, o que potencializa a contaminação”, explica Pequeno.
O estudo também serviu para colocar os autores em contato com outros pesquisadores. Baccaro diz que por meio da pesquisa conheceu pesquisadores do Instituto
Mamirauá, que atua na conservação e uso sustentável da biodiversidade da Amazônia.
Eles estavam tentando entender e prever os impactos da Covid-19 em Tefé e em outras cidades da região do Médio Solimões (AM). “Eu os ajudei a elaborar um texto para
auxiliar o trabalho da prefeitura e do comitê de crise de Tefé. Senti muito orgulho em
contribuir, mesmo que pontualmente, com os esforços de mitigação e prevenção da
Covid-19 no interior do estado.”
Em relação à repercussão do estudo, Rosa conta que o trabalho foi encaminhado para
o governo federal, para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele não foi usado para
direcionar uma determinada política pública, como costuma ocorrer na área de ecologia e conservação, mas para entender e embasar algumas decisões, junto com outros
artigos científicos - por exemplo, que a taxa de transmissão se dá de forma mais intensa no inverno e a importância de fechar os aeroportos, pois permitem uma maior
circulação do vírus.

28

Air transportation, population density and temperature predict the
spread of COVID-19 in Brazil, “PEERJ” (3 de junho).

Colaboração entre Universidades Federal do Amazonas, de Roraima, Ipam e Instituto Nacional da Mata Atlântica. Assinam: oito autores. Como é citado: Pequeno P, Mendel B,
Rosa C, Bosholn M, Souza JL, Baccaro F, Barbosa R, Magnusson W. 2020. Air transportation, population density and temperature predict the spread of COVID-19 in Brazil. PeerJ
8:e9322. DOI: 10.7717/peerj.9322
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Modelos matemáticos da astrofísica aplicados
na pandemia
Covid-19 levou à parceria inédita entre cientistas da astronomia do Brasil e pesquisadores britânicos que
usavam machine learning aplicado ao NHS (o SUS do Reino Unido)
Maurício Moraes

Até março de 2020, a dupla de cientistas brasileiros Valério Marra e Pedro Baqui, da Ufes
(Universidade Federal do Espírito Santo), conhecia a professora Mihaela Van der Schaar
apenas por seu trabalho de referência na área de machine learning no The Alan Turing
Institute. A instituição, criada em 2017 pelo governo britânico, é dedicada à pesquisa de
inteligência artificial e ciência de dados e conta com a participação das principais universidades do Reino Unido. A conexão se deu por causa da pandemia de Covid-19 - que
em março desembarcou no Brasil.
Na época, os dois cientistas participavam de um grupo de trabalho multidisciplinar na
Ufes com 22 pesquisadores para ajudar o estado do Espírito Santo no enfrentamento da
pandemia. Marra e Baqui, que são do Núcleo de Astrofísica e Cosmologia da Ufes, tiveram então acesso a dados brutos de demografia e mortalidade da Covid-19, da plataforma SIVEP-Gripe, do Ministério da Saúde. E se lembraram de uma experiência aplicada
pela equipe da professora Van der Schaar no NHS (o SUS britânico). “Nossa primeira
ideia era replicar aqui o Adjutorium, que é um algoritmo desenvolvido pela professora
Mihaela (Van der Schaar)”, explica.
O Adjutorium em questão foi inicialmente desenvolvido para pacientes com câncer de
mama terem um prognóstico da evolução de sua doença e assim tomar uma melhor decisão a respeito do tratamento a adotar. Com a Covid-19, foi adaptado pela equipe de Van
der Schaar para o NHS (o sistema nacional de saúde) com o objetivo de prever quantos
pacientes iriam precisar de UTIs, ventiladores e outros recursos ao longo da pandemia.
“A professora Mihaela é uma referência na área. Aí escrevemos um e-mail e ela respondeu de forma positiva”, diz. Foi o começo da parceria.

Pandemia e parcerias
Radicada no Reino Unido, a pesquisadora holandesa Mihaela Van der Schaar, que é
formalmente ligada à Universidade de Cambridge, conta que o e-mail de Baqui chegou em boa hora: “A parceria com a Ufes nos permitiu expandir o escopo de nosso
trabalho e observar padrões relacionados à mortalidade da Covid-19 fora da Europa
e dos EUA, que vinham sendo talvez cobertos e discutidos de forma desproporcional
pela mídia de língua inglesa”, diz.
Trata-se da cooperação “mais formal” travada entre o The Alan Turing Institute e
uma instituição brasileira, diz ela. Segundo a professora, parcerias assim serão cada
vez mais importantes: “Minha impressão é que a pandemia de Covid-19, ainda que
seja uma experiência em grande parte negativa, trouxe progresso em algumas áreas,
como a colaboração internacional e interdisciplinar em pesquisa”, afirma.
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As vacinas contra Covid-19 desenvolvidas em tempo recorde, a maioria fruto de parcerias entre diferentes instituições de distintos países, demonstra o valor da crescente importância da cooperação científica, ressalta.
Van der Schaar também destaca a robustez dos resultados encontrados: “O estudo
foi o primeiro a sistematicamente quantificar o impacto da questão étnica como um
fator de risco para os brasileiros infectados com a Covid-19. Isso era objeto de especulação antes desse estudo, mas nós desenterramos os dados e mostramos a real
extensão da questão da etnicidade como um fator de risco, assim como as variações
entre os índices de mortalidade nos diferentes grupos”, diz.
Assim, o estudo mostrou que o fato de ser pardo (segundo terminologia do IBGE) foi
o segundo maior fator de risco de morte por Covid-19 no país, após o de idade avançada. Revelou ainda que brancos têm maior probabilidade de conseguir uma UTI
que pretos e pardos, o que pode ter impactado a letalidade do último grupo, já que
a sobrevida é a mesma entre todos os pacientes que recebem tratamento intensivo.

Da astrofísica à pandemia
O trabalho do Alan Turing Institute e do Departamento de Física da Ufes revelam também o quão dinâmico são os campos de conhecimento e como eles podem ser aplicados nas mais diversas áreas.
Baqui, que já estudou a “conjectura de censura cósmica no contexto de buracos negros”,
hoje se dedica à astrofísica computacional aplicando métodos de inteligência artificial
(IA) na classificação de fontes em estrelas, galáxias e quasares. A aplicação de modelos
de machine learning para estatísticas de saúde pública só se somou ao seu repertório
com a pandemia. Mas, como aplicar métodos de astrofísica em um campo de conhecimento tão diferente?
“Essas ferramentas estatísticas são gerais”, responde Baqui. “Do mesmo jeito que consigo aplicar para galáxias, dá para usar em medicina, mercado financeiro, big data”, conta.

“The Lancet”
Desde o contato com a professora Van de Schaar, Baqui manteve uma rotina de trabalho
com a também doutoranda Ioana Bica. A pesquisadora de origem romena, da Universidade de Oxford, também faz parte da equipe do The Alan Turing Institute.
Em dois meses, em reuniões semanais por teleconferência, os dados brutos do SIVEP-Gripe, do Ministério da Saúde foram tabulados, padrões foram encontrados e os resultados foram definidos. Nascia um outro grande feito para a dupla de pesquisadores
brasileiros: um artigo publicado na revista “The Lancet”.
A “The Lancet” é considerada uma das bíblias da divulgação científica mundial. Em julho
de 2020, quatro meses após o e-mail dos pesquisadores brasileiros, uma bem sucedida
parceria tomava forma com a publicação do artigo “Ethnic and regional variation in hospital mortality from Covid-19 in Brazil”.
Organizados a partir de um algoritmo de machine learning por uma equipe de físicos
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do Reino Unido e do Brasil, os dados do sistema SUS mostram que a mortalidade da Covid-19 no país não foi uniforme. Os resultados foram obtidos após a aplicação, nos dados
brutos, do modelo de inteligência artificial criado pelos pesquisadores, que considera o
impacto de variáveis como comorbidades e oferta de serviço de saúde na sobrevida de
pacientes infectados.
O estudo concluiu que a mortalidade é mais prevalente em regiões de baixo desenvolvimento, como as regiões Norte e Nordeste, e entre pretos e pardos (terminologia do
IBGE). Os registros mostraram que vítimas das regiões Norte e Nordeste apresentaram
mais comorbidades comparativamente às do centro-sul. Esta foi uma das razões apontadas pelo estudo para a maior letalidade nessas regiões, o que também é um reflexo da
expectativa de vida já mais baixa na comparação ao restante do país.
A exceção aos padrões do Centro-Sul ficou com a região metropolitana do Rio de Janeiro. Além de possuir um nível de mortalidade mais elevado do que partes do Norte
e Nordeste, chama atenção a disparidade dos números de óbitos entre a rede pública
e privada, a mais alta do país. O estudo aponta a desigualdade no acesso a tratamento
médico satisfatório entre os diferentes grupos étnicos como a razão para a diferença na
mortalidade. A equipe usou dados de 11.321 pacientes internados pela Covid-19 no mês
de abril de 2020.
Segundo o físico capixaba, ficou para trás o tempo dos cientistas solitários, retratados
em filmes e obras de ficção. “É até difícil de pensar em pesquisa que não envolva mais
gente, não seja em equipe”, afirma. O fato de parte da “equipe” estar do outro lado do
Atlântico e as reuniões serem por videoconferência é apenas um mero detalhe.
E, assim, os primeiros a assinar o artigo são os jovens doutorandos Pedro Baqui, da Ufes,
e a Ioana Bica, da Universidade de Oxford. Ainda está lá o nome dos orientadores de
ambos, o físico Valerio Marra, da Ufes, e Mihaela Van der Schaar, da Universidade de
Cambridge. Ari Ercole, da mesma instituição britânica, também assina a publicação.

Ethnic and regional variations in hospital mortality from COVID-19 in
Brazil: a cross-sectional observational study, “The Lancet” (2 de julho).

Colaboração da Ufes (Universidade Federal do Espírito Santo), Universidade da Califórnia,
Universidade de Oxford e outras. Assinam: cinco autores. Como é citado: Baqui, Pedro;
Bica, Ioana; Marra, Valerio; Ercole, Ari; van der Schaar, Mihaela. Ethnic and regional variations in hospital mortality from COVID-19 in Brazil: a cross-sectional observational study.
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