Atualização epidemiológica:
Incremento de variante Delta e seu potencial
impacto na região das Américas
08 de agosto de 2021
Frente ao incremento da circulação da variante de preocupação (VOC) Delta em vários países,
dentro e fora, da Região das Américas, a qual em algumas áreas se acompanha de incremento
das hospitalizações, a Organização Pan-Americana da Saúde / Organização Mundial da Saúde
(OPS / OMS) recomenda revisar os planos de preparação e que se preparam para eventual
incremento de hospitalizações

Introdução
Desde a identificação inicial do SARS-CoV-2, até 05 de agosto de 2021, vem sendo
compartilhado, a nível mundial, mais de 2,6 milhões de sequências genômicas completas,
dando visibilidade e acesso público a estas informações. A capacidade de monitorar a
evolução viral, quase em tempo real, tem impacto direto na resposta de saúde pública frente
a pandemia de COVID-19, pois permite identificar mudanças nos padrões epidemiológicos,
alteração a virulência, ou ainda, a diminuição da eficácia preventiva das vacinas, entre outras
contribuições.
Em nível global, se observam vários países com aumento de casos e de hospitalizações, com
a emergência da Variante de preocupação (VOC, pelas suas siglas em inglês) Delta (Figura 1),
incluindo Estados Membros das Américas com alta cobertura vacinal. A constante
manutenção da VOC Gamma como variante predominante em vários países e territórios das
Américas, e a emergência da identificação da VOC Delta nestes mesmos países e territórios,
além de outras VOI (Figura 2), como a Lambda por exemplo, nos traz a necessidade de sinalizar
aos Estados Membros da região a importância de processo preparatório da ampliação da
capacidade de atenção frente a potencial incremento de casos, hospitalizações e óbitos.
Em julho de 2020, foi notificada pela primeira vez a variante B.1.6.17.2 que posteriormente foi
designada como VOC Delta, contudo há mais de 13 meses depois, ela foi notificada por 135
países a nível global e 22 países e territórios na Região das Américas. Cabe salientar que a partir
de abril de 2021, observa-se globalmente um aumento exponencial das amostras de VOC
Delta. Em julho de 2021, se observou uma predominância global de VOC Delta em quase 90%
das amostras a nível global (Figura 3). Tal predominância permanece mesmo após incluir na
análise as VOI (Figura 4).
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Reconhece-se que estas informações relativas as variantes devam ser avaliadas com cautela,
devido à representação possivelmente enviesada dos dados de sequenciamento genômico
(GSD) do SARS-CoV-2, com uma maior contribuição de países de alta renda1. Esse viés deve
ser considerado ao avaliar as figuras desta atualização epidemiológica, a presença ou
ausência de uma determinada variante em um local e sua frequência relativa. Além disso, nem
todos os países compartilham seus dados por meio da plataforma GISAID, e a capacidade de
sequenciamento genético pode ser diferente de um país a outro, o que pode explicar o silêncio
na sinalização de VOC ou VOI circulantes em seus territórios, o que pode influenciar
negativamente na capacidade de estruturação da reposta ao cuidado à saúde.
Figura 1. Distribuição percentual das variantes de preocupação (VOC) a partir do GISAID no
mundo. Julho de 2020 a julho de 2021

Fonte: GISAID. Disponível em: https://bit.ly/3qA9nXI. Acessado em 05 de agosto de 2021.

OMS. Sequenciamento genômico SARS-CoV-2 para fins de saúde pública. Orientação provisória, 8 de janeiro
de 2021. WHO/2019-nCoV/genomic_sequencing/2021.1.Disponível em inglês no: https://bit.ly/38ulAr0
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Figura 2. Distribuição percentual das variantes de preocupação (VOC) e variantes de
interesse (VOI) a partir do GISAID no mundo. Julho de 2020 a julho de 2021

Fonte: GISAID. Disponível em: https://bit.ly/3qA9nXI Acessado em 05 de agosto de 2021.

Figura 3. Distribuição percentual das variantes de preocupação (VOC), a partir do GISAID nas
Américas. Julho de 2020 a julho de 2021

Fonte: GISAID. Disponível em: https://bit.ly/3qA9nXI Acessado em 05 de agosto de 2021.
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Figura 4. Distribuição percentual das variantes de preocupação (VOC) e variantes de
interesse (VOI) a partir do GISAID nas Américas. Julho de 2020 a julho de 2021.

Fonte: GISAID. Disponível em: https://bit.ly/3qA9nXI Acessado em 05 de agosto de 2021.

Variantes de preocupação (VOC, por seu acrônimo en inglês).
Nova nomenclatura:
Os sistemas de nomenclatura estabelecidos por GISAID, Nextstrain e Pango para nomear e
rastrear linhagens SARS-CoV-2 são e continuarão a ser usados por cientistas e em pesquisas
científicas. No entanto, para ajudar nas discussões de saúde pública sobre as variantes, a
Organização Mundial da Saúde (OMS) reuniu um grupo de cientistas do Grupo de Trabalho da
OMS sobre Evolução do Vírus, a rede de laboratórios de referência COVID-19 da OMS,
representantes de GISAID, Nextstrain, Pango e outros especialistas em virologia, nomenclatura
microbiana e comunicação de vários países e agências devem considerar nomenclaturas
faceis de pronunciar e não codificadas para VOI e VOC. Atualmente, esse grupo de
especialistas convocado pela OMS tem recomendado o uso de letras do alfabeto grego, que
serão mais fáceis e práticas de serem utilizadas por públicos não científicos e evite o estigma
em paises ou areas geográficas.
Globalmente, até o momento 4 variantes do SARS-CoV-2 foram identificadas (Alfa, Beta, Gama
e Delta (Tabela 1), que foram classificadas pela OMS como variantes de preocupação,após
convenção do Grupo de Trabalho da OMS sobre a Evolução do SARS-CoV-2. Adicionalmente,
quatro variantes da SRA-CoV-2 foram classificadas como variantes de interesse a partir de 4 de
Agosto de 2021 (Tablela 2).
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Tabela 1. Actualemente designadas como variantes de preocupação (VOC)

Variante de preocupação (VOC)
Denominação da
OMS

Linhagem Pango
B.1.1.7

Alpha
Beta

B.1.351

Gamma

P.1

Delta

B.1.617.2

País e data da
primeira
identificação
Reino Unido
(setembro/20)
África do Sul
(maio/20)
Brasil
(novembro/20)
Índia
(outubro/20)

Tabela 2. Actiualmente designadas como variantes de interesse (VOI)

Variante de interesse (VOI)
Denominação da
OMS
Eta
Iota

Linhagem Pango
B.1.525
B.1.526

Kappa

B.1.617.1

Lambda

C.37

País e data da primeira
identificação
Diferentes Países
(dec/20)
Estados Unidos da América
(nov/20)
Índia
(out/20)
Peru
(dez/20)

Entre os fatores que a OMS considerou para a definição operacional de VOC estão:
o
o
o

Aumento da transmissibilidade ou dano causado pela mudança na epidemiologia de
COVID-19.
Aumento da virulência ou alteração na apresentação clínica da doença ou
Diminuição da eficácia do distanciamento social e das medidas de saúde pública ou
dos diagnósticos, vacinas e terapias disponíveis.

As definições operacionais são
necessário23.

revisadas e atualizadas periodicamente,

conforme

Desde dezembro de 2020 quando houve o registro das 4 VOC concomitantemente até 4 de
agosto de 2021, pode-se observar um aumento significativo no número de países e territórios
que relataram a detecção de uma ou mais VOC.

OMS. Rastreamento das variantes SARS-CoV-2. Disponível em: https://bit.ly/2O173vt
OMS. Atualização epidemiológica semanal do COVID-19. Publicado em 3 de agosto de 2021. Disponível
em: https://bit.ly/3yB2nhS.
2

3
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Apesar da necessidade de reunir mais evidências, de acordo com estudos recentes, as VOC
Alpha, Beta e Gamma estão associadas a um aumento da transmissibilidade em relação a
variantes ancestrais; potencial aumento da gravidade, observada no incremento das taxas de
hospitalização e de mortalidade.
A VOC Delta está associada a um aumento da transmissibilidade ainda maior do que foi
observado para outras variantes. Estudo recente no Reino Unido estimou que o risco de
internação hospitalar por COVID-19 foi aproximadamente dobrado naqueles com VOC Delta
quando comparado a VOC Alpha, com risco de internação particularmente aumentado
naqueles com cinco ou mais comorbidades relevantes. Impacto a ser considerado na
produção de anticorpos neutralizantes, e incertezas quanto ao potencial escape do sistema
imunológico. A redução na efetividade das vacinas em relação a variante Delta em
comparação com a variante Alfa foi mais marcada para aqueles que receberam apenas a
primeira dose. Essa descoberta apoiaria os esforços para maximizar a cobertura da vacina de
duas doses.
Tabla 3. Resumo dos países/territorios que têm notificações de casos das variantes de
preocupação (VOC) até 04 de agosto de 2021.

Nome da variante*
Resumo

Alpha

Beta

Gamma

Delta

Número de países/territorios a
nível global que tem notificado
casos*

182

132

81

135

Número de países/territorios
nas Américas que tem notificado
casos**

47

20

23

22

Nota:*Os dados globais correspondem à Actualização Epidemiológica Semanal da OMS COVID-19. Publicado
a 3 de Agosto de 20214.
** Atualizado em 4 de agosto de 2021.
Alguns dos países/territorios tem notificado mais de uma variante (VOC).
Fonte: Fontes: OMS. COVID-19 actualização epidemiológica semanal. Publicado a 3 de Agosto de 2021.
Informação partilhada pelos Pontos Focais Nacionais para o Regulamento Sanitário Internacional (RSI)
ou publicado nos sítios web dos Ministérios da Saúde, Agências de Saúde ou similares e reproduzido pela
OPAS/OMS.

Com relação a situação das Américas, até 04 de agosto, 49 países/ territórios já notificaram
casos de infecção por VOC em seus territórios o representa um incremento de territórios nas
regiões das Américas notificando VOC5.
Segue as quatro VOC que tem sido notificadas nos países e territórios das Américas, (tabela 4).
Tabla 4. Países e territorios das Américas que tem notificado variantes de preocupação, até 04
de agosto de 2021.

OMS. Actualização epidemiológica semanal da COVID-19. Publicado a 3 de Agosto de 2021.
Disponível em: https://bit.ly/3yB2nhS.
4
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Subregião

América do Norte

América do Sul

América Central

Caribe e Oceano
Atlântico

País
Canadá
México
Estados Unidos da América
Argentina
Brasil
Chile
Colômbia
Equador
Paraguai
Peru
Bolívia
Uruguai
Venezuela
Costa Rica
Guatemala
Panamá
Belize
Honduras
Aruba
Guiana Francesa
Guadalupe
Martinica
Porto Rico
Suriname
Barbados
Bonaire
Curaçao
Ilhas Virgens Britânicas
Ilhas cayman
República Dominicana
Haiti
Trindade e Tobago
Ilhas Turcas e Caicos
São Martinho
Antigua e Barbuda
Bermuda
Cuba
Ilha de São Martinho
Anguilla
Bahamas
Dominica
Granada
Jamaica
Monserrate
São Bartolomeu
Santa Lúcia
Guiana
Sabá
Ilhas Virgens Americanas
-7-

B.1.1.7
(Reino
Unido)
Alpha
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

B.1.1.28.1 B.1.351
B.1.617.2
"P.1"
(África
(Índia)
(Brazil)
do Sul)
Delta
Gamma
Beta
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓
✓
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✓
✓

Os dados são provisórios e sujeitos a mudanças à medida que os países e territórios fazem ajustes e análises.
Fonte: Informação compartihada pelos Centros Nacionais de Enlace para o Regulamento Sanitário
Internacional (RSI) ou publicad a em websites dos Ministérios da Saúde, Agências de Saúde ou similares, e
reproduzidos pela OPAS/OMS.

Orientações as autoridades nacionais
Através desta Atualização Epidemiológica, a Organização Panamericana de Saúde/
Organização Mundial de Saúde (OPS/OMS) encoraja aos Estados Membros a coordenadar
ações de preparação para possível aumento de casos de COVID-19 que poderão demandar
atenção hospitalar de pacientes, incluindo terapia intensiva com suporte, a exemplo de
hemodiálise ou outras terapias. Ao mesmo tempo recomendamos: (i) intensificar a vigilância
genômica (ii) assegurar a publicação oportuna das sequências
genéticas produzidas
na plataforma GISAID (www.gisaid.org), (iii) e notificar de maneira imediata a primeira
detecção de casos de infecção por variantes de preocupação (VOC) de acordo com o
documento da OMS disponível em: https://bit.ly/3sd4Psb
Frente ao potencial aumento de casos e hospitalizações relacionados a circulação da VOC
Delta, se faz necessário maximizar os esforços para ampliar as coberturas vacinais completas ,
principalmente na população a maior risco, bem como reforçar as medidas de prevenção e
proteção não farmacológicas, tais como distanciamento físico, uso de máscaras individuais,
uso de soluções antissépticas (i.e. água e sabão, álcool-gel, álcool líquido em concentração
desinfetante, etc.). Essas medidas permanecem eficazes na redução da transmissão desta e
de todas as variantes
Entendendo que a capacidade de mobilização do cuidado especializado não passa apenas
por compra de equipamentos, é necessário a lembrança da mobilização ou remobilização de
equipes de profissionais de saúde, que estejam capacitados, e que os serviços atentem para
o estabelecimento de logística, fluxo, uso de tecnologias para a oferta do cuidado, além da
compra, oferta e monitoramento ao uso dos de equipamentos de proteção individual,
estoques relativos a medicamentos utilizados em unidades de tratamento intensivo, oxigênio
hospitalar. Além disso, os processos de manutenção preventiva e reparativas de equipamentos
e a gestão de resíduos hospitalares devem ser implementadas.
Entendendo que a detecção de variantes do SARS-CoV-2 é dependente da capacidade que
cada país tem para implementar a vigilância genômica, desde março de 2020, a OPS/OMS
está apoiando os países para fortalecer esta referida vigilância no marco d Rede Regional de
Vigilância Genômica da COVID-19 (https://bit.ly/3yKWn6t). A OPS/OMS convida os Estados
Membros a participar, e se manter, nesta Rede e a realizar o sequenciamento, de acordo com
as recomendações e o planejamento técnico da Rede. Esta Rede está alinhada com as
orientações da OMS para desenvolver uma cobertura de realização de sequenciamentos
globalmente de alto nível, para garantir a vigilância genômica seja capaz de detectar e
monitorar a evolução do vírus a nível mundial e alimentar os processos de tomada de decisões
baseados em evidências.
Adicionalmente, a OPS/OMS manteve as recomendações publicadas através dos Alertas e
Atualizações Epidemiológicas de COVID-19 emitidas até a data disponível em:
https://bit.ly/3dErsyG. Contudo, com alterações de classificação das VOC e VOI.
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Na continuação, estão listados uma série de guias, informes científicos e outros recursos
publcados pela OPS/OMS.

Vigilancia, equipos de respuesta rápida e
investigación de casos

Manejo Clínico

Acceda a los documentos en inglés en este
enlace: https://bit.ly/30zjmCj

Acceda a los documentos en inglés en este
enlace: https://bit.ly/3li6wQB

Acceda a los documentos en español en los
siguientes
enlaces:
https://bit.ly/2SyV6Mg
y
https://bit.ly/33AsZCL

Acceda a los documentos en español en los
siguientes enlaces: https://bit.ly/2SyV6Mg
y https://bit.ly/3i8IJlR

Laboratorio

Prevención y control de infecciones

Acceda a los documentos en inglés en este
enlace: https://bit.ly/3d3TJ1g

Acceda a los documentos en inglés en este
enlace: https://bit.ly/3d2ckuV

Acceda a los documentos en español en los
siguientes enlaces: https://bit.ly/2SyV6Mg
y https://bit.ly/2LglLNX

Acceda a los documentos en español en los
siguientes enlaces: https://bit.ly/2SyV6Mg
y https://bit.ly/3oARxDH

Preparación crítica y respuesta

Viajes, puntos de entrada y salud de fronteras

Acceda a los documentos en inglés en este
enlace: https://bit.ly/3ljWHBT

Acceda a los documentos en inglés en este
enlace: https://bit.ly/3ivDivW

Acceda a los documentos en español en los
siguientes enlaces: https://bit.ly/2SyV6Mg
y https://bit.ly/3i5rNN6

Acceda a los documentos en español en los
siguientes enlaces: https://bit.ly/2SyV6Mg
y https://bit.ly/3i5rNN6

Escuelas, lugares de trabajo y otras instituciones

Otros recursos

Acceda a los documentos en inglés en este
enlace: https://bit.ly/3d66iJO

Acceda a los documentos en inglés en este
enlace: https://bit.ly/33zXgRQ

Acceda a los documentos en español en los
siguientes enlaces: https://bit.ly/2SyV6Mg
y https://bit.ly/3i5rNN6

Acceda a los documentos en español en los
siguientes enlaces: https://bit.ly/2SyV6Mg
y https://bit.ly/3i5rNN6
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