Ministério da Saúde
Secretaria de Vigilância em Saúde
Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis
Coordenação-Geral de Vigilância das Síndromes Gripais

NOTA TÉCNICA Nº 16/2022-CGGRIPE/DEIDT/SVS/MS

1.

ASSUNTO

1.1.
Alerta acerca do aumento do número de casos de covid-19 e
circulação de novas linhagens da Variante de Preocupação (VOC) Ômicron, com
ênfase nas sublinhagens BQ.1*, BA.5.3.1.
2.

ANÁLISE

2.1.
A Coordenação-Geral de Vigilância das Síndromes Gripais, do
Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis, da Secretaria de
Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde (CGGRIPE/DEIDT/SVS/MS), tendo
em vista a circulação de novas linhagens da Variante de Preocupação (VOC)
Ômicron, com ênfase nas sublinhagens BQ.1*, BA.5.3.1, tem as seguintes
considerações:
Cenário Epidemiológico
2.2.
Os dados epidemiológicos da covid-19 no mundo e no Brasil indicam
a necessidade de contínuo monitoramento epidemiológico do SARS-CoV-2 e
variantes. Até 11 de novembro de 2022, são 34.908.198 casos e 688.656 óbitos
acumulados de covid-19 no Brasil.
2.3.
Na semana epidemiológica (SE) 45, entre de 6 a 11 de novembro de
2022, foram notificados 57.825 casos e 314 óbitos por covid-19 pelas
Secretarias Estaduais de Saúde ao Ministério da Saúde, resultando em uma
média móvel dos últimos sete dias de 8.448 casos diários, representando um
aumento de 120% em relação à média móvel da semana anterior (3.834). A
média móvel diária dos últimos sete dias foi de 46 óbitos, demonstrando um
aumento de 28% em comparação à semana anterior (36) (Figura 1).
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Figura 1: Casos e óbitos da covid-19 por data de notificação. Brasil, 11 de
outubro a 11 de novembro de 2022.
2.4.
O número de casos novos de covid-19 por Unidade Federada (UF)
entre as Semanas Epidemiológicas (SE) 41 a 45 (*até dia 11 de novembro de
2022) está apresentado na Tabela 1. Ao avaliar a variação percentual entre os
casos novos de covid-19 notificados na SE 45 comparados aos da SE 44,
identifica-se que 21 UF apresentaram aumento (Figura 2), com destaque para
Maranhão, Sergipe, Rondônia, Rio de Janeiro, Paraíba, Goiás, Roraima, Amapá,
Rio Grande do Norte e Distrito Federal. Contudo, é importante analisar as
flutuações dos casos notificados nas semanas anteriores, a regularidade da
notificação, bem como considerar se houve represamento de notificações, uma
vez que esses dados são por data de notificação, e não por data de início dos
sintomas e data do óbito.

Fonte: Secretarias Estaduais de Saúde. Dados sujeitos à alterações.
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Tabela 1: Número de casos novos notificados por semana epidemiológica e
variação. Brasil, SE 41 a 45 de 2022.

Fonte: Secretarias Estaduais de Saúde. Dados sujeitos à alterações.
Figura 2: Distribuição espacial da variação de casos novos de covid-19 por data
de notificação da SE 45* comparada à SE 44. Brasil. 2022.
Vigilância genômica epidemiológica
2.5.
No âmbito da vigilância genômica epidemiológica, entre as SE 44 e
SE 45*, o MS recebeu o resultado do sequenciamento genômico de 40 casos de
covid-19 pela sublinhagem BQ.1* (BQ.1 + BQ.1.1) da VOC Ômicron (Tabela 2),
sendo: Rio de Janeiro (12), Amazonas (1), São Paulo (2), Rio Grande do Sul (1),
Santa Catarina (5), Distrito Federal (13), Alagoas (1), Espírito Santo (1) e Ceará
(4). Somente em 11 de novembro de 2022, foram notificados 19 casos (SC, DF,
CE, ES e AL). Também está sendo identificada a sublinhagem BA.5.3.1 da VOC
Ômicron, com maior número de sequenciamentos no estado do Amazonas.
Data da 1º
notificação

BQ.1

BQ.1.1

BA.5.3.1

RJ

03/11/2022

0

12

11

AM

07/11/2022

1

0

256

SP

04/11/2022

0

2

0

RS

08/11/2022

0

1

0

BA

08/11/2022

0

0

1

SC

10/11/2022

0

5

0

UF
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DF

11/11/2022

6

7

0

AL

11/11/2022

0

1

0

ES

11/11/2022

1

0

0

CE

11/11/2022

4

0

0

Total

-

12

28

268

Fonte: Secretarias Estaduais de Saúde. Dados sujeitos à alterações.
Tabela 2: Número de Casos de covid-19 pela sublinhagem BQ.1* (BQ.1 +
BQ.1.1) da VOC Ômicron. Brasil. 2022.
2.6.
Os dados indicam que a sublinhagem BQ.1* está circulando nessas
UF, uma vez que esse número de sequenciamentos é apenas uma amostragem
dos exames RT-PCR realizados. Porém, não significa que a BQ.1* não esteja
circulando nas UF que não aparecem na tabela acima, pois é necessário que
parte das amostras detectáveis por RT-PCR sejam sequenciadas.
2.7.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a BQ.1* é uma
sublinhagem de BA.5, ambas são descentes da VOC Ômicron e carregam
mutações na proteína spike. A partir da semana epidemiológica 40 (3 a 9 de
outubro), das sequências submetidas ao GISAID, a BQ.1* tem prevalência de
6% e já foi detectada em pelo menos 65 países. Embora não haja dados sobre
gravidade ou escape imunológico de estudos em humanos, a BQ.1* está
mostrando uma vantagem de crescimento significativa sobre outras
sublinhagens da VOC Ômicron circulantes em muitos locais, incluindo Europa e
Estados Unidos da América, e, portanto, merece monitoramento rigoroso. É
provável que essas mutações adicionais tenham conferido uma vantagem de
escape imunológico sobre outras sublinhagens circulantes de Ômicron e,
portanto, um risco maior de reinfecção é uma possibilidade que precisa de mais
investigação. Neste momento, não há dados epidemiológicos que sugiram
um aumento na gravidade da doença. O impacto das alterações imunológicas
observadas no escape da vacina ainda não foi estabelecido.
3.

CONCLUSÃO

3.1.
Essa Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde
(SVS/MS) alerta quanto ao aumento de casos e óbitos por covid-19 e sobre a
circulação da sublinhagem BQ.1 no Brasil e recomenda às vigilâncias
epidemiológicas estaduais e municipais:
3.1.1.
Os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)
hospitalizados devem ter, preferencialmente, amostras coletadas para
realização do exame de biologia molecular;
3.1.2.
Uma parcela dos casos suspeitos de covid-19, leve ou
moderados, devem ter amostras coletadas para realização do exame RTPCR, mesmo havendo disponibilidade de estes rápidos de antígeno;
3.1.3.
Intensificação da vigilância genômica, enviando uma amostragem
dos exames com RT-PCR detectáveis para sequenciamento genômico,
priorizando amostras recentes;
3.1.4.
Encerramento oportuno dos casos e óbitos, com análise de dados
para monitoramento do cenário epidemiológico atual;
3.1.5.
Alerta à população e profissionais de saúde quanto à situação da
covid-19 em âmbito local e reforço das medidas não farmacológicas de
prevenção e controle:
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-> A higienização frequente das mãos com álcool 70% ou
água e sabão;
-> Uso de máscaras de proteção facial:
* Principalmente por indivíduos com fatores de risco para
complicações da covid-19 (em especial imunossuprimidos, idosos,
gestantes e pessoas com múltiplas comorbidades);
* Pessoas que tiveram contato com casos confirmados
de covid-19;
* Pessoas em situações de maior risco de contaminação
pela covid-19 como locais fechados e mal ventilados, locais com
aglomeração e serviços de saúde;
19;

-> Isolamento de casos suspeitos e confirmados para covid-

3.1.6.
A depender da disponibilidade de exames ao nível local, os testes
devem ser priorizados para diagnóstico assistencial e não para reduzir o
tempo do isolamento;
3.1.7.
Investigação epidemiológica dos casos cuja amostra teve
identificada uma nova sublinhagem, bem como o rastreamento e
monitoramento dos respectivos contatos próximos;
3.1.8.
Realizar rastreamento e monitoramento de contatos, quando a
situação epidemiológica permitir, de preferência em locais que estejam
iniciando o incremento de casos a fim de reduzir a disseminação;
3.1.9.
A completude do esquema vacinal, com especial atenção às
doses de reforço, conforme orientações do MS.
3.2.
Ressalta-se que as recomendações contidas nessa Nota poderão ser
revistas conforme alteração da situação epidemiológica e o surgimento de novas
evidências científicas sobre a covid-19.
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