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Alerta aos viajantes oriundos de localidades com circulação de
novas variantes de SARS-CoV-2
A ocorrência de mutações é um evento natural e esperado dentro do processo evolutivo dos vírus. O SARS-CoV2, se dividiu em diferentes grupos genéticos. Atualmente circulam no mundo diferentes grupos genéticos,
podendo ainda surgir mutações adicionais.
Investigações epidemiológicas e virológicas estão sendo realizadas mundialmente para continuar monitorando e
avaliando a transmissibilidade, nível de gravidade, risco de reinfecção e a resposta imunológica do indivíduo a
essas novas variantes, bem como o impacto nas medidas de saúde pública, incluindo diagnóstico, tratamento e
vacinas.
Até 25 de janeiro de 2021, 14 países, registraram e notificaram a detecção da variante VOC 202012/01, da
variante 501Y.V2 e da variante P.1. Dois países notificaram ainda a detecção de mutações de potencial interesse
para a saúde pública
Tabela 1. Detecção das variantes SARS-CoV-2 VOC 202012/01, 501Y.V2, P.1 e outras mutações de interesse
para a saúde pública na Região das Américas, em 25 de janeiro de 2021.

Alerta aos viajantes oriundos de localidades com circulação de
novas variantes de SARS-CoV-2
No Brasil, até 31 de janeiro de 2021, foram detectadas a presença de novas variantes, em amostras de
pacientes de 6 estados brasileiros.

Áreas de risco com circulação de novas variantes: Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Roraima, Pará e
Sergipe.
RECOMENDAÇÕES GERAIS AOS VIAJANTES

Aos viajantes oriundos das localidades Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Roraima, Pará e Sergipe,
recomenda-se realizar quarentena de 14 dias após o dia da chegada no Ceará com automonitoramento
quanto ao surgimento de sintomas.

Em caso de sintomas que sugiram uma doença respiratória aguda durante ou após a viagem, os viajantes
devem procurar atendimento médico e compartilhar seu histórico de viagens com o profissional de
saúde.
- Usar mascara durante todo período que estiver próximo a outros indivíduos;
- Informar a tripulação de bordo (em caso de vôo), a ocorrência de sintomas compatíveis com SARS-CoV-2;

- Usar álcool em gel;
- Cobrir nariz e boca ao tossir ou espirrar;
Para maiores informações, entrar em contato com o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância
em Saúde (CIEVS), por meio dos contatos: 85 3101.4860 / 98724.0455
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