
   

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

A Comunicação de risco tem como objetivo apoiar na divulgação rápida e eficaz de 

conhecimentos às populações, parceiros e partes intervenientes possibilitando o acesso às 

informações fidedignas que possam apoiar nos diálogos para tomada de medidas de proteção 

e controle em situações de emergência em saúde pública. 
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Casos confirmados de VOC Delta em Campo Grande – MS 

 

Descrição do evento: 

 

Caso 1:  Sexo masculino, 22 anos, data de primeiros sintomas em 17/07/2021, residente em Campo 

Grande - MS. A amostra de RT-PCR foi coletada em 23/07/2021 com resultado detectável em 24/07/2021. 

Sem relato de comorbidades, histórico de internação, histórico de viagem e histórico vacinal. Evoluiu com 

cura. 

Status: Em investigação pelo CIEVS-CG 

 

Caso 2: Sexo feminino, 51 anos, data de primeiros sintomas em 20/07/2021, residente em Campo 

Grande - MS. A amostra de RT-PCR foi coletada em 27/07/2021 com resultado detectável em 28/07/2021. 

Sem relato de comorbidades, histórico de internação e histórico de viagem, com 1ª dose de vacinação 

AstraZeneca em 08/05/2021 e 2ª dose em 12/07/2021. Evoluiu com cura. 

Status: Em investigação pelo CIEVS-CG 
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A Organização Mundial de Saúde (OMS) caracterizou as variantes em Variantes de Preocupação 

(VOC) e Variantes de Interesse (VOI). Em 31 de maio de 2021, após reunião com especialistas, atribuiu-se as 

nomenclaturas para as VOC e VOI abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

NOMENCLATURAS DAS VARIANTES DE PREOCUPAÇÃO (VOC) 
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Inicialmente as variantes emergentes do SARS-CoV-2 dentro da linhagem Delta foram relatadas na 

Índia e foram designadas como Variante de Interesse (VOI) pela OMS. A partir do dia 10 de maio de 2021 

foi designada como Variante de Preocupação (VOC) considerando a sua transmissibilidade, resposta de 

neutralização da vacina. A variante Delta é a quarta variante designada como sendo de preocupação, exigindo, 

portanto, maior rastreamento e análise. 

Desde 14 de julho de 2021, mais de 100 mil sequências foram atribuídas à linhagem Delta em 

97 países. A maioria das sequências foram encontradas no Reino Unido, Estados Unidos, Índia, Dinamarca, 

Alemanha e Canadá.  

A VOC Delta foi identificada pela primeira vez na Índia em dezembro de 2020, e foi detectada 

concomitante ao aumento da prevalência no grande surto observado no país. A variante Delta inclui várias 

mutações presentes em outros VOIs/VOCs. 

Os dados disponíveis ainda são muito limitados com respeito à sua transmissibilidade, gravidade da 

doença e potencial de escape imunológico em relação a outras variantes co-circulantes do SARS-CoV-2. O 

impacto total dessas linhagens na saúde pública ainda não é possível para avaliar. 

O Reino Unido viu um rápido aumento na detecção da linhagem Delta, associada a viagens para a 

Índia e posterior transmissão pela comunidade. Preliminarmente, a modelagem feita pela OMS sugere que 

Delta tem uma taxa de crescimento maior do que outras variantes circulantes na Índia, sugerindo potencial 

maior transmissibilidade, com outras variantes co-circulantes também demonstrando transmissibilidade 

aumentada. 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A VOC DELTA 
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A Portaria nº 655, de 23 de junho de 2021, estabelece restrição excepcional e temporária de entrada 

no Brasil de passageiros que tenham origem ou passagem pelo Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do 

Norte, pela República da África do Sul e pela República da Índia.  

O descumprimento do disposto nesta Portaria implicará, para o agente infrator: responsabilização 

civil, administrativa e penal; repatriação ou deportação imediata; e inabilitação de pedido de refúgio.  

É recomendada vigilância ativa nas entradas do Brasil de viajantes com origem ou histórico de 

passagem pelo Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, pela República da África do Sul e pela 

República da Índia, e dos países que já descrevem a circulação da VOC indiana, bem como as demais VOC, 

com o intuito de evitar a possibilidade de contaminação e transmissão. 

É recomendada a intensificação de vigilância epidemiológica na investigação de casos suspeitos e 

reforço do monitoramento de casos e contatos, além do processo de notificação imediata junto aos Centros de 

Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) locais e nacional conforme previsto na Portaria nº 

1.061/2020. 

 

 

Entre as medidas indicadas pelo Ministério da Saúde, estão as não farmacológicas, como 

distanciamento social, etiqueta respiratória e de higienização das mãos, uso de máscaras, limpeza e desinfeção 

de ambientes e isolamento de casos suspeitos e confirmados conforme orientações médicas. Estas medidas 

devem ser utilizadas de forma integrada, a fim de controlar a transmissão da Covid-19 e suas variantes, 

permitindo também a retomada gradual das atividades desenvolvidas pelos vários setores e o retorno seguro 

do convívio social. 

 

 

MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE  
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