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VÍRUS SARS-CoV-2: VARIANTES DE PREOCUPAÇÃO  

Elaboração: CIEVS Salvador 
Fonte: Living Evidence – SARS-CoV-2 variants, atualizado em 24/01/2022, disponível em: https://aci.health.nsw.gov.au/covid -19/critical-intelligence-unit/sars-cov-2-variants. 
Notas: ¹ Todas as informações são preliminares, devendo ser interpretadas com cautela. / ² As informações foram disponibilizadas com base em revisões periódicas da literatura.  
* Algumas vacinas estão em fase de estudo para posterior divulgação da eficácia contra as variantes. Infecções anteriores não são protetivas.  

Em 24 de novembro de 2021, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) comunicou a identificação de uma nova Variant of Concern - 

VOC B.1.1.529, posteriormente denominada Ômicron. Detectada pela 

primeira vez em Botswana e na África do Sul, a Ômicron foi classifica-

da pela OMS como variante de preocupação. 

Dois meses após a identificação da Ômicron, a variante já havia 

sido detectada em 26 países, indicando a partir das primeiras evidências 

científicas uma transmissibilidade maior em relação à outras variantes. 

No Brasil, o primeiro caso da VOC B.1.1.529 foi identificado no 

dia 20/12/2021 no Rio de Janeiro. Tratava-se de um caso importado da 

variante Ômicron, uma brasileira de 27 anos, proveniente dos Estados 

Unidos. 

Até o final de dezembro de 2021, após investigações epidemio-

lógicas, 5 estados brasileiros, declararam transmissão comunitária pela 

nova variante.  

 

 

VARIANTES DE PREOCUPAÇÃO 

(VOC) 

 

Variantes do vírus SARS-CoV-2 que por  

meio de uma avaliação comparativa com 

outras variantes do vírus demonstram es-

tar associadas a uma ou mais das seguin-

tes alterações em grau de significância 

para a saúde pública global: 

 

I. Aumento da tr ansmissibilidade ou 

alteração prejudicial no cenário epidemio-

lógico da COVID-19;  

II. Aumento da virulência ou da apre-

sentação clínica da doença;  

III. Diminuição da eficácia das medidas 

sociais e de saúde pública, diagnóstico, 

vacinas e/ou tratamentos disponíveis. 

VOC B .1.1.529 (ÔMICRON) 

Tabela 1. Características das cinco variantes de preocupação (VOC) no mundo até o dia 24 de janeiro de 2022. 
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VARIANTE ÔMICRON- VOC (B.1.1.529) 

INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

  A variante Ômicron já foi detectada em aproximadamente 171 países do mundo, e está dividida em dois clados: BA.1, 

inicialmente predominante, e BA.2 que está aumentando em países como Índia, África do Sul, Dinamarca e Reino Unido. 

  Apresenta uma taxa de transmissão (R0) que varia de 2,6 a 4,0, com uma estimativa de 3,06 pela Organização Mundial da 

Saúde. Um estudo realizado, ainda no formato preprint, sem revisão por pares, estima que a VOC Ômicron é 36,5% mais 

transmissível que a VOC Delta¹. 

  Dados preliminares sugerem um risco aumentado de transmissão domiciliar, com estimativas de taxa de ataque doméstico 

variando de 15,8% a 31% para VOC Ômicron em comparação com 10,3%  a 21% para VOC Delta².  

  Em relação à disseminação da VOC Ômicron, sugere-se transmissão aumentada para indivíduos não vacinados em compa-

ração com indivíduos totalmente vacinados, incluindo a dose de reforço¹. 

  No que se refere à dados preliminares comparativos entre a variante Ômicron e Delta, obtidos a partir das experiências da 

África do Sul, Inglaterra, Escócia e Dinamarca mostram que as pessoas infectadas com a variante Ômicron são menos pro-

pensas a hospitalização em comparação com a var iante Delta. Além disso, o r isco de hospitalização e morte é 65% 

menor e 83% menor para internação em unidade de terapia intensiva ou morte³. O risco de reinfecção é estimado em 

16 vezes maior quando comparado as duas VOC’s e indivíduos não vacinados têm duas vezes mais chances de serem 

reinfectados do que pessoas que receberam pelo menos 02 doses da vacina contra COVID-194. 

  Em relação à sintomatologia, até o momento, nenhuma informação sugere sintomas que diferem de outras variantes5. No 

entanto, um estudo sugere aumento de relatos de odinofagia (dor de garganta) e uma redução acentuada no relato de distúr-

bios no olfato e paladar6. Adicionalmente, evidências sugerem proporções mais altas de infecções assintomáticas em 

comparação com as variantes já conhecidas7. 
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RECOMENDAÇÕES: 

  Tendo em vista a rápida disseminação da variante de preocupação (VOC) Ômicron do SARS-CoV-2, recomenda-se: 

 Utilizar máscaras de maneira adequada, cobrindo boca e nariz; 

 Realizar etiqueta respiratória ao tossir e/ou espirrar; 

 Manter distanciamento social e realizar isolamento domiciliar na presença de sintomas gripais e/ou quando positivo 

para COVID-19; 

 Higienizar as mãos de forma adequada utilizando água e sabão ou álcool gel. 

 Manter o calendário vacinal contra a COVID-19 atualizado de acordo com a faixa etária, incluindo a dose de reforço. 

 

NOTA: A vacinação continua sendo indicada como a melhor  medida de saúde pública contra a COVID-19. Também sugere-se que 

as vacinas disponíveis reduzam casos graves da doença, hospitalizações e mortes relacionadas à infecção pela variante Ômicron, de forma 

similar ao ocorrido com outras variantes do SARS-CoV-2 identificadas até o momento.  
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Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/LACEN-BA. Dados preliminares sujeitos à alteração. Dados atualizados até 24/01/2022 (04ª Semana Epidemiológica de 2022).  
1
Esquema vacinal completo : 02 doses para as vacinas da Pfizer/BioNTech, CoronaVac/Butantan ou  Oxford/AstraZeneca; 01 dose para vacina Janssen/Johnson&Jonhson. 

Tabela 2. Características demográficas, clínicas, epidemiológicas e laboratoriais dos casos confirmados da variante Ômi-

cron do vírus SARS-CoV-2 de residentes de Salvador-BA, 29/12/2021 a 04/01/2022 (N=13).  

  As informações a seguir descrevem o perfil dos casos confirmados da variante Ômicron de residentes de Salvador-BA 

(N=13), no período de 29/12/2021 a 04/01/2022 (Tabela 2).  

 A mediana de idade dos casos foi 38 (min-máx 17-70) anos com predominância do sexo feminino (11/13; 84,6%). A maio-

ria (10/12; 83,3%) apresentou sintomas. Nenhum caso precisou de hospitalização e não evoluiu para óbito. Dos 12 casos 

com investigação epidemiológica concluída, 10 (10/12; 83,3%) relataram não possuir histórico de viagem nos 15 dias ante-

riores ao início dos sintomas (sintomáticos) ou data da coleta (assintomáticos). Dos casos confirmados, 12 (12/13; 92,3%) 

foram vacinados contra COVID-19 com esquema completo, e desses, apenas 50% (6/12) tomaram a dose de reforço, uma 

vez que todos encontravam-se elegíveis para reforçar a proteção vacinal. 

  A mediana entre a data de início dos sintomas e da coleta foi de 3 (0-6) dias, e entre a data da coleta e o resultado de identi-

ficação da VOC foi de 15 (15-16) dias. 

 

Características n/N (%) ou mediana [IQR] 

Demográficas 

Idade (anos) 38 [17-70] 

Feminino 11/13 (84,6) 

Clínicas 

Sintomáticos 10/12 (83,3) 

Hospitalizados 0/13 (0,0) 

Epidemiológicas 

Sem histórico de viagem nos últimos 15 dias 10/12 (83,3) 

Esquema vacinal completo1 12/13 (92,3) 

Dose de reforço 6/12 (50,0) 

Laboratoriais 

Dias entre início de sintomas e a data da coleta 3 [0-6] 

Dias entre a data da coleta e o resultado da identificação da VOC 15 [15-16] 

Figura 1. Distribuição dos casos confirmados da variante Ômicron do vírus SARS-CoV-2, segundo data de início dos sinto-

mas*, Salvador-BA, 23/12/2021 a 04/01/2022 (N=20).  

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 24/01/2022 (04ª Semana Epidemiológica de 2022).   

*Para os assintomáticos considerou-se como data de início dos sintomas, a data da coleta, conforme recomendado pelo Ministério da Saúde.  

  Nos dias 10 e 19 de janeiro/2022, 24 casos confirmados da variante Ômicron foram notificados ao CIEVS SSA. Após 

investigações epidemiológicas, foi possível classificar 04 casos como residentes de outras localidades (Lauro de Freitas e 

Minas Gerais), 13 casos residentes de Salvador e 7 viajantes (Figura 1) . 

 Os primeiros casos identificados da variante Ômicron (B.1.1.529) em Salvador-BA, foram notificados no dia 10/01/2021, 

a partir do resultado do sequenciamento genômico realizado pelo LACEN-BA. Tratavam-se de 7 viajantes (06 tripulantes 

e 1 passageiro) provenientes da investigação de sur tos da COVID-19 em dois navios cruzeiros realizada pelo CIEVS 

Salvador na última Semana Epidemiológica (SE) de 2021. 
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Figura 2. Esquema vacinal contra COVID-19 dos casos confirmados da variante Ômicron de residentes de Salvador-Ba, 

29/12/2021 a 04/01/2022 (N=13).  

 Dos 12 casos da COVID-19 pela variante Ômicron de residentes de Salvador com histórico vacinal completo, observa-se a 

seguinte distribuição: 6 (6/12; 50%) foram com a vacina AstraZeneca/Oxford, 3 (3/12; 25%) CoronaVac/Butantan, 2 

(2/12; 16,7%) Pfizer/BioNTech e 1 (1/12; 8,3%) Janssen/Johnson&Johnson (figura 2A).  

 Dos casos que apresentaram a dose de reforço (Pfizer/BioNTech) contra COVID-19, observa-se o histórico inicial de es-

quema vacinal com as seguintes vacinas: 3 (3/6; 50%) CoronaVac/Butantan, 2 (2/6; 33,3) AstraZeneca/Oxford e 1 (1/6; 

16,7%) Janssen/Johnson&Johnson (Figura 2B).  

 O maior quantitativo de casos confirmados da variante Ômicron com esquemas vacinais iniciais contra a COVID -9 com os 

imunobiológicos da Astrazeneca/Oxford e CoronaVac/Butantan pode ter ocorrido em função da maior disponibilidade dessas 

vacinas no Brasil quando comparado aos demais imunizantes. Portanto, é necessário cautela para interpretação dos dados vaci-

nais em relação à infecção por novas variantes. 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 24/01/2022 (04ª Semana Epidemiológica de 2022). 

Fonte: SMS/DVIS/CIEVS SSA/LACEN-BA/GAL. Dados preliminares sujeitos a alteração. Dados atualizados até 25/01/2022 (4ª Semana Epidemiológica de 2022).  

*Percentual de positividade corresponde a proporção de exames positivos entre o total de exames realizados, em percentual.  

Figura 3. Casos confirmados pelo LACEN-BA pela técnica de RT-PCR e percentual de positividade* de acordo com semana 

epidemiológica e ano de coleta do exame, Salvador-BA, 2020-2022.  

 Até a 52ª SE de 2021, Salvador apresentava uma tendência de declínio nos casos de COVID-19 e do percentual de positivi-

dade dos exames detectados pelo LACEN-BA pela técnica de RT-PCR. 

 A partir da 1ª SE de 2022, observa-se um crescimento no número de casos confirmados e no percentual de positividade. Até 

o momento, observa-se um pico na 3ª SE de 2022, com 4.248 casos confirmados e percentual de positividade de 67,5%, 

maior quantitativo identificado desde março de 2020, quando ocor reram os pr imeiros casos da COVID-19 em Salva-

dor (Figura 3).  

  A data do início dos sintomas dos primeiros casos detectados da VOC Ômicron de residentes de Salvador coincide tempo-

ralmente com o aumento exponencial observado na curva epidêmica nas 04 primeiras SE do ano de 2022. Vale ressaltar que 

todas as informações disponibilizadas nesse boletim são preliminares e estão sujeitas à alterações. 

 Nas últimas 4 SE de 2021 foram identificados 255 casos da COVID-19, com uma média de percentual de positividade de 

2,8%, enquanto que nas primeiras 4 SE de 2022 foram confirmados 7.116 casos, com média do percentual de positividade 
de 44,5%, que corresponde a um incremento de 2.690,6% dos casos nas 4 primeiras SE 2022 quando comparado com as 4 
últimas SE de 2021. 

A B 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Na segunda quinzena de janeiro de 2022, casos da variante Ômicron de residentes de Salvador foram notificados ao CI-

EVS Salvador, sendo investigados em menos de 24 horas, com exceção de 1 caso, que está em investigação. Como resulta-

do das investigações, observou-se que os casos ocorreram com maior frequência nos indivíduos adultos-jovens da faixa 

etária de 20-39 anos (6/13; 46,1%), seguida de 40-59 anos (4/13; 30,8%) e predominantemente em indivíduos do sexo fe-

minino (11/13; 84,6%).  

 Dos 13 casos da COVID-19 pela variante Ômicron, apenas 1 (7,7%) não foi vacinada contra COVID-19. Foi observado 

que 10 (10/12; 83,3%) dos casos foram sintomáticos e nenhum deles precisou de internamento ou evoluiu para óbito. 

 No que se refere  ao histórico de viagem, apenas 2 (2/12; 16,7%) relataram ter se deslocado de Salvador nos 15 dias anteri-

ores ao início da infecção, caracter izando uma transmissão comunitária dessa var iante na capital. Adicionalmente, 

os casos encontram-se distribuídos em 5 dos 12 DS de Salvador. 

Figura 5. Distribuição espacial dos casos confirmados da variante Ômicron do vírus SARS-CoV-2, Salvador-BA, 29/12/2021 

a 04/01/2022 (N=13).  

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA VARIANTE ÔMICRON EM SALVADOR-BA 

  Os 13 casos da COVID-19 que foram confirmados com a variante Ômicron encontram-se distribuídos em 10 bairros de 

Salvador, localizados nos Distritos Sanitários (DS): Brotas (5/13; 38,5%), Barra Rio Vermelho (3/13; 23,1%), Boca do Rio 

(2/13; 15,4%), Itapuã (2/13; 15,4%) e Liberdade (1/13; 7,7%), correspondendo a identificação da variante Ômicron em 

41,7% (5/12) dos DS de Salvador (Figura 5).  

  Observa-se que o DS Brotas concentra 38,5% (5/13) dos casos, com maior frequência no bairro de Brotas (2/5; 40,0%). 

 

 

Medidas preventivas como o uso de máscaras, a lavagem adequada das mãos, o distanciamento social e a vacinação são fun-

damentais para a redução da disseminação viral e o controle da pandemia da COVID-19.  


