
No Boletim Nr. 10, com base na teoria da “ecologia de doenças”, afirmamos que, por causa do "trade-off" evolutivo entre transmissão e 
virulência, linhagens que provocam as formas graves da doença tenderiam a diminuir de frequência ao longo do tempo, enquanto que 
aquelas mais transmissíveis e menos letais poderiam vir a predominar. No princípio recebida com surpresa pela comunidade acadêmica e 
pelo público em geral, a hipótese foi sugerida, naquele momento, como uma provável explicação para a defasagem entre a curva de óbitos 
decrescentes e a de casos em aceleração1, para o município de Manaus. Condição essa que se mantém até o presente.
Somente após a divulgação do boletim é que passaram a ser mais amplamente conhecidos os primeiros resultados de estudos sobre as 
mutações identificadas pelo sequenciamento do genoma em diferentes amostras do vírus SARS-CoV-2, de várias regiões do mundo. Hoje, 
é sabido que 198 loci2 no genoma SARS-CoV-2 parecem já ter sofrido mutações recorrentes e independentes. Tais mutações recorrentes 
podem indicar uma adaptação contínua do patógeno ao seu novo hospedeiro humano (VAN DORP et al., 2020). Estudos que codificaram 
a mutação D614G responsável pela proteína spike (S) indicaram que tal mutação predomina ao longo do tempo nos locais onde é 
encontrada (KORBER et al., 2020), o que implica que essa mudança melhora a transmissão viral (ZHANG et al., 2020) e sugere que pode 
haver a competição entre linhagens que diferem em virulência (BRUFSKY, 2020).  
Por outro lado, na medida em que a doença se difunde de uma população para outra, a variabilidade genética no local para onde foi 
difundida pode ser menor que a da população de origem, como resultado de um "efeito fundador": um gargalo genético que ocorre 
quando uma nova população do vírus é estabelecida a partir de uma amostra pequena de um grupo isolado de infecções na população 
de origem (FOSTER et al., 2020). Dito de outra forma, o primeiro genoma a chegar em uma cidade se difunde rapidamente e acaba sendo 
responsável por fração maior das infecções, independentemente de suas eventuais vantagens ou desvantagens competitivas. A primeira 
evidência de que uma competição entre linhagens e/ou um efeito fundador poderia afetar a variabilidade genética das populações do 
vírus que circulam no Amazonas foi apresentada recentemente pelo Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia). Enquanto 
que em Manaus, epicentro da pandemia, circulavam três linhagens do vírus, em Manacapuru, Manaquiri e Manicoré foram identificadas 2 
linhagens. Em outros seis municípios apenas uma linhagem foi detectada.
A principal questão em aberto se refere à possibilidade de haver ou não diferenciação na taxa de letalidade da doença ao longo do tempo e entre 
municípios devido ao fato de determinadas linhagens mais transmissíveis 
e menos virulentas passarem a predominar nas populações. Para testar 
indiretamente essa hipótese formulamos um estudo que considera cada 
município como uma população isolada para a qual se estimou uma 
variável derivada definida como “letalidade residual” (LR). Em seguida, se 
avaliou a sua correlação com uma variável independente representada 
pelo tempo decorrido até o surgimento do primeiro caso na localidade (T) 
medido em dias (Figura 1). O pressuposto é de que quanto mais tardio o 
surgimento da doença em uma localidade, maior é a probabilidade de a 
linhagem que foi difundida desde o centro da pandemia, no caso Manaus, 
e que chegou até o local, seja mais transmissível e por tanto menos letal.  A 
fonte de dados secundários são os boletins da Fundação de Vigilância em 
Saúde do Estado do Amazonas (FVS/AM).
Se a teoria for válida, o que se espera é que municípios tardios apresentem 
maior taxa de morbidade (M) (Hipótese alternativa 1 – Ha1) e ao mesmo 
tempo menor letalidade (Hipótese alternativa 2 – Ha2). Não foram 
incluídos neste estudo os municípios que até a data de 11 de junho não 
haviam sido registrados óbitos por Covid-19: Eirunepé, Anamã, Canutama, 
Apuí, Ipixuna e Envira.
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Passados mais de 100 dias desde o início da pandemia no Amazonas, é fundamental a discussão sobre a 
dinâmica do COVID-19 ao longo do tempo em nossa região. Com novas descobertas, sobretudo em nível 

local, como a detecção de diferentes linhagens do mesmo vírus, a forma com que os casos e os óbitos 
crescem ou diminuem, nos diferentes territórios do Estado, levanta alguns questionamentos. Neste 

boletim é discutida a hipótese sobre existir ou não competição entre linhagens do vírus e que por isso  as 
mais transmissíveis e menos virulentas passem a predominar na medida em que a pandemia progride e 

se difunde pelos municípios desde o epicentro.

Figura 1 - Dias deccoridos até o primeiro caso confirmado de coronavírus.
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O teste de Ha1 é direto e foi executado avaliando-se a correlação entre a variável independente “T” (Tempo) e a variável dependente a taxa 
de morbidade (M) . Para controlar para o efeito da duração do transcurso na pandemia na comparação entre os municípios, o cálculo da 
taxa de morbidade foi padronizado para o 45º dia após o registro do primeiro caso para cada localidade. Com esse ajuste dos dados, o 
resultado da regressão linear passou a ser altamente significativo. Ou seja, restou comprovado que municípios tardios tendem a apresentar 
uma maior taxa de morbidade, como previsto pela teoria.   Como esperado, a morbidade tende a ser maior nos municípios tardios (R = 0,42)
(Tabela 1; Figura 1a). 

Tabela 1 – Análises de regressão linear com a variável independente Tempo (T). N = 56 municípios. Valores 
calculados com os registros acumulados até 11 de julho de 2020.

Tanto a taxa de mortalidade (número de óbitos acumulados até 11 de junho por 10 mil habitantes) como a de letalidade (número de óbitos 
por cada 100 casos) foram inversamente correlacionados com a variável de tempo (R<0; p<<0,001) (Tabela 1; Figura 2b, 2c). Nota-se que a 
letalidade apresenta uma correlação mais forte (R=-0,65) com a variável Tempo do que a mortalidade (R=-0,46). Como esperado, a letalidade 
deveria ser mais fortemente influenciada pelo processo de difusão da pandemia, ou seja, pelo trade-off evolutivo. Já a mortalidade, pode 
ter a sua variação influenciada pelas características socioeconômicas, demográficas e genéticas da população afetada.
Porém, esses resultados ainda não podem ser considerados como evidências diretas para a hipótese 2ª, uma vez que se espera encontrar 
um menor número de óbitos acumulados onde a doença está em progressão por menos tempo, em comparação com localidade em 
fases mais adiantadas da pandemia. No pico da pandemia, os testes foram limitados apenas aos casos graves, consequentemente, com o 
tempo, a mortalidade e a letalidade estimadas tenderiam a diminuir, tornando o dado enviesado o que não permitiria uma análise direta.

Figura 2 – Variação das taxas de (a) Morbidade, (b) Mortalidade e (c) Letalidade em 56 municípios amazonenses em relação à defasagem 
de tempo (dias decorridos) entre o surgimento do primeiro caso local em relação ao primeiro registro no estado.
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Para controlar o efeito do tempo de progressão da doença na população sobre a taxa de letalidade local, calculou-se uma variável derivada 
definida como “letalidade residual” (LR). Essa nova variável corresponde ao resíduo da regressão linear entre letalidade e morbidade (r 
= -0,389; p=0,003) (Figura 3a). Assim, a letalidade residual seja para mais ou para menos em relação à letalidade esperada para o nível 
de morbidade do município, corresponderia ao efeito da maior ou menor virulência das linhagens que circulam naquela localidade. 
Desse modo, torna-se possível comparar localidades com o mesmo nível (ou estágio) de progressão da doença utilizando-se essa variável 
derivada Letalidade Residual (LR) como variável dependente (Figura 3b).
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Figura 3 – [A] Regressão linear entre Letalidade e Morbidade (a) para cálculo da Letalidade 
Residual (LR) e [B] Regressão linear entre LR e variável independente Tempo (T) como 
sendo o tempo decorrido em dias desde o surgimento do primeiro caso no estado até o 
registro do primeiro caso no respectivo munícipio.
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Os municípios de Manaus e Jutaí (Figura 4) foram os que apresentaram os maiores valores positivos de letalidade residual sendo 
considerados casos extremos (outliers) considerando-se o valor esperado pelo tempo de transcurso da pandemia. A maior letalidade em 
Manaus seria um caso esperado vez que se constituiu como o epicentro da pandemia na região, porém a letalidade residual extrema deve 
estar relacionada a outros fatores condicionantes, assim como no caso de Jutaí, outro município cuja letalidade residual foi considerada 
extrema.

Em que pesem outros fatores condicionantes que determinem que populações apresentem diferentes taxas de morbidade, mortalidade 
e  letalidade, os resultados indicam que tais variações podem estar relacionadas com o trade-off entre transmissibilidade e virulência 
resultante da interação da população do patógeno com as populações hospedeiras. Esse trade-off pode ainda ser anulado ou potencializado 
por fatores estocásticos como o efeito fundador ou de gargalo, na medida em que a doença é difundida tardiamente de um centro para 
uma população periférica durante a pandemia.  

Considerações finais

Nosso agradecimento à colaboração do pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) Drº Bruce Walker Nelson.

Notas

1 Um fator complicador na análise deste fenômeno é que esses dados são sensíveis à subnotificação das duas categorias. Com o aumento de testagem, a detecção de 
casos tem enorme potencial de aumentar mais que o potencial de aumentar a detecção de óbitos. A evolução diferente da subnotificação de casos e da subnotificação de 
óbitos poderia se manifestar como um aumento de casos durante um declínio gradual de óbitos (B. W. Nelson, com.pess.). Desse modo, desenvolveu-se uma abordagem 
que possa controlar ou minimizar esse efeito.

2 Determinada região (posição) na molécula de RNA ou DNA que contém o código genético.

Figura 4 - Quartis do índice de Letalidade Residual (LT)
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