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Variantes do SARS-CoV-2 
Descomplicando conceitos e impacto na prática

    



Conflitos de interesse
O laboratório Hilab presta serviço laboratorial, que inclui testes para SARS-CoV-2

    



O que são variantes?



Todos os vírus sofrem mutações

https://nextstrain.org/ncov/global?c=pango_lineage&dmax=2021-03-22&l=clock&lang=pt



Todos os vírus sofrem mutações
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1. Mutações são mudanças genéticas que ocorrem ao longo do tempo

2. Um vírus com mutação é considerado uma variante do vírus original

3. Novas variantes geram linhagens 

4. A maioria das variantes e linhagens não geram repercussões

5. Quando há repercussões são classificados como variantes de 

interesse (VOI), de preocupação (VOC) e de grandes 

consequências (VHC)

Todos os vírus sofrem mutações

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/risk-comms-updates/update47-sars-cov-2-variants.pdf?sfvrsn=f2180835_4





1. Letalidade

2. Transmissibilidade

3. Capacidade de reinfecção

4. Escape do sistema imune (repercussão vacinal)

5. Escape de anticorpos monoclonais

6. Aumento no risco do “long COVID”

7. Aumento no risco da Síndrome Inflamatória Multissistêmica: “MIS-C”

8. Perda de eficácia de tratamentos (exceto anticorpos e imunomodulatores), quando houver opção disponível

Repercussões relevantes

CARACTERÍSTICAS DE INTERESSE

https://sciencespeaksblog.org/2021/02/02/covid-mega-variant-and-eight-criteria-for-a-template-to-assess-all-variants/



1. Mutações com potencial de afetar transmissão, diagnóstico, terapia ou escape imune

2. Evidência de aumento proporcional de casos ou surto de escala relevante

3. Expansão geográfica significativa

Variantes de interesse

VOI - variant of interest

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/variant-surveillance/variant-info.html#Consequence



Variantes de interesse

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/variant-surveillance/variant-info.html#Consequence



Variantes de interesse - N.9

https://covariants.org/shared-mutations



Além dos atributos das VOI, incluem-se

1. Evidência de impacto em diagnóstico, tratamento e vacinação
○ Interferência na acurácia de testes amplamente utilizados
○ Evidência de resistência a uma ou mais tipos de terapia
○ Evidência de redução da neutralização por anticorpos gerados por infecções prévias
○ Evidência de redução de eficácia vacinal em prevenir formas graves

2. Evidência de aumento na transmissibilidade
3. Evidência de maior gravidade e letalidade

Variantes de preocupação

VOC - variant of concern

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/variant-surveillance/variant-info.html#Consequence



As “VOC” - variants of concern

https://covariants.org/shared-mutations



Além dos atributos das VOC, incluem-se

Impacto no manejo clínico e/ou de saúde pública
1. Confirmação de perda de acurácia
2. Evidências que sugerem redução de eficácia vacinal, associado a aumento de infecções de 

escape ou muito pouca eficácia para prevenir formas graves
3. Redução significativa a múltiplas terapias
4. Associação com gravidade e aumento de hospitalização

Variantes de altas consequencias

VHC - variant of high consequences

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/variant-surveillance/variant-info.html#Consequence



Conceito de 
Transmissibilidade



Variáveis

Duração
7 a 10 dias Imunizados: 

- Doença ativa
- Vacinação

Susceptibilidade

Máscaras | Distanciamento | Temperatura/umidade | Ambiente

Probabilidade de Transmissão

número de interações do 
transmissor

Oportunidade

R0 = 2,6 → Rt = 1,0 → Estratégia capaz de reduzir  62%
Novas variantes: R0 = 3,6 → Rt = 1,0 → Estratégia capaz de reduzir  73%  

Sem 
Intervenção

Com
Intervenção



Impacto das novas variantes

- Transmissibilidade
- Evasão do sistema imune
- Gravidade



B.1.1.7



B.1.1.7

- 38-130% mais transmissível
- Intensificação das medidas de redução de 

transmissibilidade



- Aumento da letalidade em 34 - 109%

Grint et al. Case fatality risk of the SARS-CoV-2 variant of concern B.1.1.7 in England, 16 November to 5 February. Euro 
Surveill. 2021;26(11):pii=2100256. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.11.2100256
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B.1.1.7 - Europa

https://nextstrain.org/ncov/europe?c=pango_lineage&dmax=2021-03-22&lang=pt
https://cov-lineages.org/global_report_B.1.351.html 

https://nextstrain.org/ncov/europe?c=pango_lineage&dmax=2021-03-22&lang=pt
https://cov-lineages.org/global_report_B.1.351.html
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Impacto das novas variantes

ourworldindata.org



Impacto das novas variantes

ourworldindata.org



B.1.351



B.1.351

https://cov-lineages.org/global_report_B.1.351.html



B.1.351

https://cov-lineages.org/global_report_B.1.351.html



B.1.351: vacina Pfizer

https://nextstrain.org/ncov/europe?c=pango_lineage&dmax=2021-03-22&lang=pt
https://cov-lineages.org/global_report_B.1.351.html 

https://nextstrain.org/ncov/europe?c=pango_lineage&dmax=2021-03-22&lang=pt
https://cov-lineages.org/global_report_B.1.351.html


B.1.351: vacina Pfizer

https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMc2102017?articleTools=true

Evidências in vitro de menor capacidade de neutralização



https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMc2102017?articleTools=true

B.1.351: vacina Oxford

Eficácia = 21,9% (IC95% -49,8 - 58,9)



Impacto das novas variantes

Garcia-Beltran et al., Multiple SARS-CoV-2 variants escape neutralization by vaccine-induced 
humoral immunity, Cell (2021), https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.03.013



Impacto das novas variantes

Garcia-Beltran et al., Multiple SARS-CoV-2 variants escape neutralization by vaccine-induced 
humoral immunity, Cell (2021), https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.03.013



As VOC e vacinas

https://www.bmj.com/content/bmj/372/bmj.n597.full.pdf



As VOC e vacinas

https://www.bmj.com/content/bmj/372/bmj.n597.full.pdf



Como avaliar eficácia vacinal

Hodgson SH, Mansatta K, Mallett G, Harris V, Emary KRW, Pollard AJ. What defines an efficacious COVID-19 vaccine? A review of 
the challenges assessing the clinical efficacy of vaccines against SARS-CoV-2. Lancet Infect Dis. 2021 Feb;21(2):e26-e35. doi: 

10.1016/S1473-3099(20)30773-8. Epub 2020 Oct 27. PMID: 33125914; PMCID: PMC7837315.



P.1



P.1

https://cov-lineages.org/global_report_B.1.351.html



P.1

https://cov-lineages.org/global_report_B.1.351.html



P.1 no Brasil

http://www.genomahcov.fiocruz.br/frequencia-das-principais-linhagens-do-sars-cov-2-por-mes-de-amostragem/



Impacto das novas variantes

http://www.genomahcov.fiocruz.br/frequencia-das-principais-linhagens-do-sars-cov-2-por-mes-de-amostragem/



P.1 e transmissibilidade/gravidade

Faria, et al; Genomics and epidemiology of a novel SARS-CoV-2 lineage in Manaus, Brazil

- Aumento da transmissibilidade em 40-120%
- Evasão do sistema imune em 25-61%
- Aumento da letalidade em 10-80%



P.1 e evasão imune

de Souza, et al; Levels of SARS-CoV-2 Lineage P.1 Neutralization by Antibodies Elicited after Natural Infection and 
Vaccination. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3793486 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3793486



Obrigado

Bernardo Montesanti 

Machado de Almeida
bernardo@hc.ufpr.br

Curitiba, PR, Brazil

mailto:julio@hilab.com.br

