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NOTA TÉCNICA Nº 127/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS

1.
de 2021.
2.

ASSUNTO
Atualização dos dados sobre variantes de atenção do SARS-CoV-2 no Brasil, até 20 de fevereiro
CONTEXTUALIZAÇÃO

Desde o início da pandemia causada pela covid-19 (Coronavirus Disease 19, Doença pelo
Coronavírus), em janeiro de 2020, os países tem realizado esforços, nunca antes registrados na história da
saúde pública mundial, para no ﬁcar todos os casos suspeitos e conﬁrmar, em sua maioria, por exames
laboratoriais.
Até 20 de Fevereiro de 2021, o mundo já registra 110.384.747 de indivíduos infectados com o
vírus SARS-CoV-2 e 2.446.008 óbitos relacionados à doença (OMS, 2021), o que traduz a maior e mais
desaﬁadora crise de saúde pública mundial enfrentada pela geração atual. No Brasil, até essa mesma data,
foram no ﬁcados 10.139.148 casos conﬁrmados de covid-19, sendo 9.067.939 recuperados e 245.977
óbitos.
O vírus SARS-CoV-2, assim como outros vírus, sofre mutações esperadas e para avaliar a
caracterização genômica, uma amostragem das amostras conﬁrmadas são enviadas para sequenciamento
genômico.
Desde a caracterização genômica inicial do SARS-CoV-2, este vírus foi dividido em diferentes
grupos gené cos ou clados. Quando ocorrem algumas mutações especíﬁcas, estas podem estabelecer uma
nova linhagem (ou grupo gené co) do vírus em circulação. Também é comum ocorrer vários processos de
microevolução e pressões de seleção do vírus, podendo haver algumas mutações adicionais e, em função
disso, gerar diferenças dentro daquela linhagem (OMS, 2021). Quando isso acontece, caracteriza-se como
uma nova variante daquele vírus e, quando as mutações ocasionam alterações relevantes clínicoepidemiológicas, como maior gravidade e maior potencial de infec vidade, essa variante é classiﬁcada como
VOC, em inglês, variant of concern, em português traduzido para variante de atenção.
Mesmo que a maioria das mutações emergentes não tenha impacto signiﬁca vo na
disseminação do vírus, algumas mutações ou combinações de mutações podem fornecer ao vírus uma
vantagem sele va, como maior transmissibilidade ou capacidade de evadir a resposta imune do hospedeiro
(ECDC, 2021).
Estas variantes de atenção (VOC) são consideradas preocupantes devido às mutações que
podem conduzir ao aumento da transmissibilidade e ao agravamento da situação epidemiológica nas áreas
onde forem iden ﬁcadas (ECDC, 2021). Desta forma, a vigilância de síndromes respiratórias, com especial
atenção para a vigilância genômica, é importante para a saúde pública no enfrentamento da covid-19.
3.

VARIANTES DE ATENÇÃO NO MUNDO
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Conforme
bole m
epidemiológico
da
OMS,
disponível
em
h ps://www.who.int/publica ons/m/item/weekly-epidemiological-update---16-february-2021, até 14 de
fevereiro de 2021, existem três principais novas variantes de atenção sob a vigilância dos países na corrida
para compreender o que essas mutações podem impactar na situação epidemiológica no aumento da
transmissibilidade e opções de respostas devem ser ajustadas à situação atual.
· VOC B.1.1.7, VOC202012/01 ou 201/501Y.V1, do Reino Unido: iden ﬁcada em amostras de
20 de setembro de 2020, já foi no ﬁcada por 94 países, sendo que 8 países no ﬁcaram casos na semana
anterior à data da publicação. A transmissão local foi informada por 47 países.
·
VOC B.1.351 ou VOC202012/02 ou 20H/501Y.V2, da África do Sul: iden ﬁcada em
amostras do começo de agosto de 2020, já foi no ﬁcada por 46 países, sendo que 2 países no ﬁcaram casos
na semana anterior à data da publicação. A transmissão local foi informada por 12 países.
·
VOC B.1.1.28.1 ou P.1 ou 20J/501Y.V3, do Brasil/Japão: iden ﬁcada em amostras de
dezembro de 2020, já foi no ﬁcada por 21 países, sendo que 6 países no ﬁcaram casos na semana anterior à
data da publicação. A transmissão local foi informada por 2 países.
4.

VARIANTES DE ATENÇÃO NO BRASIL

Considerando que o sequenciamento genômico está sendo realizado por vários laboratórios
do país e que nem todos pertencem à Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública, muitos resultados
podem ter sido no ﬁcados apenas aos municípios ou estados ou, até mesmo, ainda não terem sido
no ﬁcados a nenhum ente do Sistema Único de Saúde, tendo sido apenas depositados em sites abertos de
sequenciamento genômico.
Dessa forma, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde realizou um
levantamento com as Secretarias Estaduais de Saúde acerca dos resultados dos sequenciamentos que estas
receberam no ﬁcação, até 20 de fevereiro de 2021, 22 horas.
Com base nessas respostas, foram oﬁcialmente no ﬁcados às SES, 204 casos de Variantes de
Atenção no Brasil, a VOC B.1.1.7 do Reino Unido e a VOC P.1, do Brasil.
Em 9 de janeiro de 2021, a P.1 foi iden ﬁcada inicialmente no Japão, entre viajantes que
es veram em Manaus/AM. Dias depois pesquisadores brasileiros a iden ﬁcaram em amostras de pacientes
de Manaus/AM, coletadas a par r de dezembro de 2020. Até o momento, não há registro da circulação da
variante descobertas na África do Sul.
No Brasil, foram iden ﬁcados 20 casos da variante de atenção do Reino Unido, sendo: São
Paulo (11), Bahia (6), Goiás (2) e Rio de Janeiro (1). Esclarece-se que, após inves gação epidemiológica, os
dois casos anteriormente informados como sendo do Distrito Federal são de Goiás, uma vez que os pacientes
residem em cidades deste estado.
Em relação à VOC P.1, foram no ﬁcados 184 casos, sendo: Amazonas (60), São Paulo (28),
Goiás (15), Paraíba (12), Pará (11), Bahia (11), Rio Grande do Sul (9), Roraima (7), Minas Gerais (6), Paraná
(5), Sergipe (5), Rio de Janeiro (4), Santa Catarina (4), Ceará (3), Alagoas (2), Pernambuco (1) e Piauí (1).
Essa Secretaria de Vigilância em Saúde somente considerou os casos de VOC informados pelas
Secretarias Estaduais de Saúde que responderam ao solicitado até às 22 horas, de 20 de fevereiro de 2021, e
informa que todos os dados estão sujeitos a alterações em função da inves gação epidemiológica e novas
no ﬁcações.
As linhagens mais prevalentes que circulam no Brasil desde o início da pandemia são: B.1.1.28
e B.1.1.33, que não são consideradas como variantes de atenção.
5.

NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA

A no ﬁcação de Síndrome Respiratória Aguda Grave associada a Coronavírus (SARS-CoV-2)
deve ser imediata respeitando os ﬂuxos estabelecidos entre municípios, Estados/Distrito Federal e Ministério
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da Saúde (Brasil, 2020).
No ﬁcação compulsória imediata (NCI) é a comunicação em até 24 (vinte e quatro) horas, a
par r do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública, pelo meio de
comunicação mais rápido disponível. (Portaria nº 1.061/2020 e o Capítulo 1 do Anexo V da Portaria de
Consolidação nº 4/GM/MS, de 28 de setembro de 2017)
É importante reforçar que todos os proﬁssionais e ins tuições de saúde do setor público ou
privado devem no ﬁcar imediatamente, à vigilância epidemiológica local e ao Centro de Informações
Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) local, os resultados de sequenciamento genômico em que se
iden ﬁcou uma nova variante. A no ﬁcação imediata de VOC deve ocorrer simultaneamente aos municípios,
Estados/Distrito Federal e Ministério da Saúde. A SVS/MS, como ponto focal do Regulamento Sanitário
Internacional (RSI) no Brasil, deve no ﬁcar imediatamente doenças, agravos ou eventos de saúde pública de
importância internacional à OMS.
Ao Ministério da Saúde deve ser feita ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em
Saúde (CIEVS) Nacional, unidade operacional do Ponto Focal do Regulamento Sanitário Internacional (RSI).
Os canais de comunicação para a no ﬁcação ao Ministério da Saúde são:
E-mail: notifica@saude.gov.br ou
Telefone: 0800 - 644 – 6645
A ausência da no ﬁcação compulsória imediata é considerada uma infração sanitária (Lei nº
13.730, de 08 de novembro de 2018, que altera o ar go 14 da Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975).
6.

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Reforça-se a orientação de inves gação epidemiológica para todos os casos em que foram
iden ﬁcadas as variantes de atenção, detalhada na Nota Técnica Nº 59/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, que
trata sobre as recomendações quanto à nova variante do SARS-CoV-2 no Brasil, disponível em
h ps://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/fevereiro/02-1/nota-tecnica-recomendacoes-quanto-anova-variante-do-sars-cov-2-no-brasi.pdf.
A vigilância deve vincular o resultado laboratorial ao paciente, buscando caracterizar o
histórico de viagem, quadro clínico, a gravidade e o desfecho. Além disso, é importante inves gar a cadeia de
transmissão, se houve casos secundários e com isso descrever se está ocorrendo transmissão local da
variante de atenção, se o caso esteve em área de circulação de VOC ou se teve vínculo epidemiológico com
um caso que esteve em área de circulação da VOC.
Algumas medidas de vigilância em saúde podem favorecer o adiamento da introdução e a
propagação de uma nova variante de preocupação (VOC):
alertar as pessoas provenientes de áreas com incidência significativamente mais elevada da
variante (VOC) para a reforço das medidas de prevenção recomendadas pelo Ministério da
Saúde, como utilização de máscara, etiqueta respiratória e higiene das mãos, evitar
aglomerações e, em caso de apresentar sintoma de covid-19, procurar uma unidade de saúde
para avaliação clínica/testagem e realizar isolamento conforme orientação da equipe de saúde
assistente.
realizar vigilância laboratorial com planejamento de sequência direcionada e representativa
de casos comunitários para detectar precocemente e monitorar a incidência da variante;
intensificar o acompanhamento dos resultados de indivíduos com ligação epidemiológica a
áreas com incidência significativamente mais elevada da variante, em especial quando for
realizado sequenciamento das amostras de tais casos;
intensificar o rastreamento de contatos e o isolamento de casos suspeitos e confirmados da
variante;
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recomendar que se evitem todas as viagens não essenciais, em particular para áreas com uma
incidência significativamente elevada da variante.
notificar imediatamente possíveis casos de reinfecção.
Para o acompanhamento dos casos de reinfecção, a Nota Técnica Nº 52/2020CGPNI/DEIDT/SVS/MS, que trata sobre as orientações preliminares sobre a conduta frente a um caso
suspeito de reinfecção da covid-19 no Brasil pode ser consultada e está disponível em:
h ps://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/10/11-sei_nota-reinfeccao.pdf
A comunicação e esclarecimento de dúvidas a respeito de casos suspeitos de reinfecção pelo
vírus SARS-CoV-2 devem ser feitos, prioritariamente, por meio do e-mail: gripe@saude.gov.br
7.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA COVID-19

As orientações do Ministério da Saúde (MS) de medidas de prevenção e controle permanecem
as mesmas descritas no Guia de Vigilância Epidemiológica | Emergência de Saúde Pública de Importância
Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019 para a população, proﬁssionais de saúde e vigilâncias e devem
ser periodicamente atualizadas à luz de novas evidências cien ﬁcas.
Entre as medidas indicadas pelo MS estão as não farmacológicas como o distanciamento
sico, e queta respiratória e de higienização das mãos, uso de máscaras, limpeza e desinfeção de ambientes
e isolamento de casos suspeitos e conﬁrmados conforme orientações médicas; assim como a vacinação dos
grupos prioritários, conforme Plano Nacional de Vacinação. Estas medidas devem ser u lizadas de forma
integrada, a ﬁm de controlar a transmissão da covid-19, permi ndo também a retomada gradual das
a vidades desenvolvidas pelos vários setores e o retorno seguro do convívio social.
8.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No momento, não há evidências cien ﬁcas para determinar a mudança na infec vidade ou
patogenicidade da variante de atenção P.1 no Brasil, seu impacto no diagnós co laboratorial ou eﬁcácia da
vacina, sendo necessárias inves gações mais detalhadas.
Todas as medidas de vigilância em saúde estão sendo adotadas em ar culação entre o
Ministério da Saúde, Estados, Distrito Federal e Municípios e as estruturas de resposta à pandemia vem
sendo reforçadas a cada nova descoberta cien ﬁca sobre a doença. Tendo em vista o curso da pandemia por
covid-19 e a constante atualização de estratégias por parte do MS e outros setores envolvidos, novas
recomendações poderão ser realizadas, de acordo com o cenário epidemiológico.
É fundamental o entendimento que o sequenciamento gené co não altera o diagnós co,
tratamento ou necessidade de adoção de medidas não farmacológicas para interrupção da cadeia de
transmissão. Essa ação é de estratégica importância e deve ser realizada de forma planejada e estruturada
como ferramenta para monitoramento do genoma dos microorganismos circulantes e suas interações com o
hospedeiro humano. De maneira isolada, não altera o diagnós co nem o tratamento do paciente. Porém, o
conhecimento trazido pela vigilância genômica estruturada e colabora va, juntamente com dados clínicos
possibilita conclusões que levem ao melhor conhecimento da doença para sua contenção.
9.
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