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Nova variante para SARS-CoV-2 
identificada na África do Sul 

 

Centro de Informações Estratégicas em   

Vigilância em Saúde (CIEVS-CG) 

 O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Cam-

po Grande-MS (CIEVS-CG), por meio deste documento, vem alertar e ori-

entar a rede de saúde pública e privada acerca do atual cenário epidemio-

lógico e fluxo de detecção e monitoramento da nova variante de SARS-

Cov-2 (B.1.1.529) na África do Sul, conforme a Comunicação de Risco 

Número 20 | 26.11.2021 elaborada pelo CIEVS Nacional.  

 

 Variante B.1.1.529 

 A variante B.1.1.529 foi identificada no dia 23 de novembro de 2021 na 

África do Sul, e no dia 25 de novembro de 2021 foi emitido alerta so-

bre nova linhagem que contém mais de 30 mutações na proteína Spike, 

que é a principal proteína do SARS-CoV-2, que é o alvo principal das res-

postas imunológicas dos organismos. Essas mudanças foram encontradas 

em variantes como Delta e Alfa e estão associadas à infecciosidade eleva-

da e à capacidade de evitar anticorpos bloqueadores de infecção.  

 A vigilância observou um aumento de casos na província sul-africana de 

Gauteng – Joanesburgo, especialmente em novembro, nas escolas e entre 

jovens (n=77, entre 12 e 20/11/2021). As mudanças do perfil epidemiológi-

co foram diagnosticadas por PCR e posteriormente sequenciamento genô-

mico. O rápido aumento da circulação da nova variante B.1.1.529 foi obser-

vado na oportunidade de realização de exame nas províncias da África do 

Sul com apoio de parceiros.  

 A definição da inclusão da nova variante B.1.1.259 como variante de inte-

resse (VOI) ou variante de atenção/preocupação (VOC) ainda será defini-

da. 

 

Detecção da variante de monitoramento B.1.1.529 

no Brasil 

 Até o presente momento, nenhum caso da Variante B.1.1.529 foi identifi-

cado no Brasil. Contudo, estar vigilante é fundamental, a partir de mudan-

ças epidemiológicas ou resposta vacinal pelas unidades CIEVS locais e 

CIEVS Nacional acompanhando a incidência nos países.  

 NÃO há caso da Variante B.1.1.529 identificado no Brasil 

27 de novembro de 2021  AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

Notificação 

 Todo caso suspeito de infecção pelas novas 

variantes de SARS-Cov-2 deve ser notificado ao 

Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em 

Saúde de Campo Grande – MS (CIEVS-CG) 



EXPEDIENTE: 
O Alerta de risco epidemiológico emitido consiste na divul-

gação de informações sobre a ocorrência de eventos com 

potencial de risco à saúde com o objetivo de comunicar as 

áreas responsáveis e embasar mudanças de comportamen-

tos ou a implementação de medidas. 
 

Prefeito de Campo Grande: 

Marcos Marcello Trad  
 

Secretário Municipal de Saúde Pública: 

José Mauro Pinto de Castro Filho 
  

Superintendência de Vigilância em Saúde: 

Veruska Lahdo 
  

Coordenação CIEVS-CG: 

Luciana Azevedo Fasciani Miziara 
 

Gerência Técnica Gestão da Resposta Coordenada:  

Vanessa Coelho de Aquino Benjoino Ferraz  

 Por se tratar de casos de notificação imediata, considerando um evento 

inusitado, de acordo com a Portaria de Consolidação GM/MS Nº 04 de outu-

bro de 2017, atualizada pela Portaria Nº 1.061, de 18 de maio de 2020.  

Notificar de forma imediata, todo caso suspeito de novas variantes de 

SARS-CoV-2.  

 

A notificação deve ser realizada por meio do telefone: 98405-8689 

(somente para profissionais de saúde) e do preenchimento do For-

mulário de Notificação Imediata de Doenças, Agravos e Eventos de 

Saúde Pública do CIEVS-CG: 

 

https://forms.office.com/r/6yJ92Aw8VL 

 

 

Orientações de investigação e monitoramento 

 Os profissionais de saúde da rede pública e privada devem realizar monitora-

mento de viajantes com sinais e sintomas suspeito de COVID-19 declarados 

por pelo menos 14 dias, provenientes da África do Sul e de países com circu-

lação de VOI/VOC;   

 Monitoramento de viajantes assintomáticos pelo menos por 7 dias, ou novo 

resultado de antígeno ou RT-PCR negativo/não detectável por 10 dias, sem 

apresentação de sinais ou sintomas, conforme o Guia de vigilância epidemio-

lógica Covid-19 do Ministério da Saúde; 

 Nos indivíduos que se enquadrem na definição de caso de SG ou SRAG, de-

ve ser solicitada coleta de amostra para realização de teste molecular (RT-

PCR) para SARS-Cov-2. Na solicitação deve ser descrita a procedência do 

caso (viajante), a data do início do sintoma de cada caso e o período em que 

houve a exposição (contatos);  

 Alertar os viajantes provenientes dos países com circulação de VOI/VOC para 

a necessidade de cumprir com quarentena, bem como ser testado e auto-

isolado se desenvolverem sintomas; 

 Recomendar que se evitem todas as viagens não essenciais, em particular 

para áreas com uma incidência significativamente mais elevada das varian-

tes. 

 

Medidas de prevenção e controle 

Entre  as medidas indicadas pelo Ministério da Saúde, estão as não farma-

cológicas, como distanciamento social, etiqueta respiratória e de higienização 

das mãos, uso de máscaras, limpeza e desinfecção de ambiente e isolamento 

de casos suspeitos e confirmados conforme orientações médicas. 

No dia 27 de novembro de 2021, a vacinação em Campo Grande—MS al-

cançou  1.422.178 doses aplicadas, sendo 660.179 para 1ª dose, 614.225 com 

esquema vacinal completo (2ª dose e única) e dose de reforço 147.774. 

Reforçar a importância da vacinação e de completar o esquema vacinal.  

  

Referência: 

Comunicação de Risco-Rede CIEVS Número 20, de 26/11/2021 Secretaria de 

Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde. 

https://forms.office.com/r/6yJ92Aw8VL

