
Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo
Secretaria Municipal de Saúde

Diretoria de Atenção e Vigilância em Saúde – Divisão de Vigilância em Saúde

NOTA TÉCNICA 002/2021
Edição 31/08/2021

NOTA INFORMATIVA COM ATUALIZAÇÃO SOBRE A IDENTIFICAÇÃO DA
VARIANTE B.1.617.2 – VARIANTE DELTA – EM PEDRO LEOPOLDO. 

As variantes  emergentes  do  coronavírus,  pertencentes  à  linhagem B.1.617  (sub-linhagens
B.1.617.1, B.1.617.2 e B.1.617.3) foram relatadas inicialmente na Índia, caracterizadas como
Variante de Interesse (VOI) pela Organização Mundial de Saúde - OMS. A partir do dia 10 de
maio de 2021, a classificação foi reavaliada, passando a ser caracterizada como uma variante
de  preocupação  (VOC)  devido  à  possibilidade  de  maior  transmissibilidade,  bem  como
ausência  de  estudos  que  comprovem  a  efetividade  dos  imunizantes  disponíveis  até  o
momento.

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), por meio da Subsecretaria de
Vigilância em Saúde, a Fundação Ezequiel Dias (FUNED) e a Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), têm realizado, em parceria, o monitoramento em tempo real das variantes em
circulação no estado. O Observatório de Vigilância Genômica de Minas Gerais (OViGen-
MG) faz o monitoramento semanal das variantes circulantes  em Minas Gerais,  através da
amostragem  aleatória  realizada  em  nove  unidades  regionais  de  saúde,  escolhidas
estrategicamente  devido  à  localização  geográfica  no  território  mineiro,  totalizando  180
amostras analisadas por semana.

Segundo estudo de pesquisadores da OMS, a variante Delta tem transmissibilidade 97% maior
do que a cepa original  do coronavírus,  que teve origem na China.  Todavia,  as vacinas já
desenvolvidas contra Covid-19 são eficazes contra a variante indiana.

MONITORAMENTO DE CASOS EM PEDRO LEOPOLDO

No dia 30/08/2021 fomos informados pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais que
após genotipagem de uma amostra de um paciente de Pedro Leopoldo, o resultado apresentou
como PROVÁVEL para Variante Delta. Trata-se de um homem, 51 anos, sem histórico de
vacinação. 
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A Vigilância em Saúde através do setor de Vigilância Epidemiológica está em investigação do
caso e monitoramento. O paciente já encerrou o período de transmissão, apresentou apenas
sintomas leves, sem necessidade de internação, evoluindo para cura. Os seus contatos não
apresentaram sintomas.

VACINAÇÃO

É  imprescindível  que  a  população,  de  acordo  com  os  grupos  prioritários  do  Programa
Nacional  de Imunizações  (PNI) procure uma unidade de saúde para a vacinação contra a
Covid- 19,  sem esquecer  da complementação com a segunda dose.  Apenas com esquema
completo é possível reduzir a transmissão da doença e evitar as formas graves.

MEDIDAS GERAIS

 Reforçar as medidas de prevenção e de proteção para população em geral, como uso
de máscaras,  distanciamento  físico  e  uso  de  soluções  antissépticas  (água e  sabão,
álcool gel) para lavagem de mãos;

 Intensificar  as  medidas  de  prevenção  e  de  proteção  para  a  comunidade  escolar,
mantendo  o  uso  de  máscaras  individuais,  distanciamento  físico  e  uso  de  soluções
antissépticas (água e sabão, álcool gel) para lavagem de mãos, bem como buscar o
afastamento de qualquer indivíduo sintomático;

 Reforçar as ações de vigilância quanto ao monitoramento e rastreamento dos contatos,
a fim de interromper as cadeias de transmissão;

 Intensificar  cuidados  em  populações  mais  vulneráveis,  como  as  residentes  em
instituições de longa permanência (ILPI);

 Notificar  e  investigar  oportunamente  os  casos  e  surtos  de  COVID-19,  bem como
reforçar ações de vigilância quanto ao rastreamento e monitoramento de contatos, bem
como isolamento de sintomáticos visando interromper e reduzir a transmissão;

 Realizar comunicação efetiva com a população, garantindo o entendimento do risco e
das medidas de prevenção.

 Reforçar a importância de alcançar o esquema completo de vacinação com duas doses
realizadas dentro do intervalo correto ou com a dose única assim que a vacina estiver
disponível para o grupo etário;

 Reforçar a importância do uso de máscaras, em locais públicos e privados, que devem
ser de uso individual, estimulando o uso daquelas de maior qualidade, como as N95,
PFF2 ou similares;

 Respeitar o distanciamento físico de, no mínimo, 1,5 m (um metro e meio) entre as
pessoas em todos os ambientes de uso coletivo;

 Manter sempre os ambientes bem ventilados, incluindo o transporte público, mantendo
as janelas e portas abertas sempre que possível para uma maior circulação de ar;
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 Intensificar  a  higienização  de  depósitos,  banheiros,  áreas  de  circulação,  utensílios,
superfícies,  equipamentos,  maçanetas,  mesas,  corrimãos,  interruptores,  sanitários,
elevadores,  vestiários  e  armários  com  álcool  70%,  preparações  antissépticas  ou
sanitizantes de efeito similar;

 Intensificar  a  divulgação  e/ou  comunicação  por  meio  visual  e  sonoro  nos
estabelecimentos comerciais e industriais para o público reforçando a necessidade e a
importância de evitar tocar olhos, nariz e boca, além de higienizar sistematicamente as
mãos, especialmente nas seguintes situações: ao chegar ao estabelecimento, após tocar
em superfícies, após tossir, espirrar e/ou assoar o nariz, antes e após o uso do banheiro,
antes e após alimentar-se, bem como manter o distanciamento visando a prevenção da
disseminação da variante Delta.
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