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O Observatório Nacional de Vigilância Genômica (OViGen) criado pelo Laboratório de Biologia 

Integrativa (LBI) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e o setor de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) do Grupo Pardini, é uma iniciativa de vigilância genômica com o 

objetivo de monitorar as variantes do SARS-CoV-2 em todo o território nacional que faz parte 

da Rede Vírus-MCTI e a Rede Corona-Ômica BR-MCTI.  

 

A metodologia que vem sendo usada para classificação da variante em ambos os laboratórios 

permite a diferenciação das variantes em circulação e ainda de algumas sublinhagens da 

variante Ômicron, surgida em dezembro de 2021. 

 

Nos testes de RT-PCR são avaliados a detecção de três genes do genoma de SARS-CoV-2: 

ORF1ab, Nucleocapsídeo (N) e Spike (S). No nosso estudo, consideramos amostras positivas 

para SARS-CoV-2 aquelas que em pelo menos dois alvos (genes) foram detectados com Ct 

menor que 30. No caso da variante Ômicron, genomas da sublinhagem BA.2 apresentam 

códons nas posições 69/70 no gene Spike, enquanto as sublinhagens BA.1, BA.4 e BA.5 

apresentam uma deleção (ausência de códons) nas posições 69/70 do gene Spike. Dessa 

forma, amostras que são falhas (não detectadas) no gene S mas detectadas nos genes N e 

ORF1ab são consideradas positivas para SARS-CoV-2 e classificadas como prováveis BA.1, BA.4 

e BA.5, enquanto amostras que são detectadas nos três alvos (genes S, N e ORF1ab) são 

classificadas como prováveis BA.2 e outras sublinhagens. 

 



 
  

Com os dados dos casos positivos para SARS-CoV-2 é possível avaliar e estimar a prevalência 

da circulação das subvariantes da Ômicron no território nacional. Nesse relatório, analisamos 

40.102 amostras de 25 estados e Distrito Federal no período de 01 de Maio a 16 de Junho 

de 2022 (Figura 1). Os estados com maior número de amostras analisadas foram: Minas 

Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás. 

 

Figura 1. Número de casos positivos diagnosticados por estado entre as semanas dos meses 

de Maio e Junho. A. Número de casos positivos analisados em cada Unidade Federativa nas 

semanas de Maio e Junho. Foram avaliados 40.102 casos de 25 estados e Distrito Federal (DF): 

AC, AL, AM, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RS, SC, SE, SP e 

TO. B. Porcentagem de casos positivos com falha de detecção no gene S e classificados como 

SGTF positivos (prováveis BA.4 e BA.5) por semana nos meses de Maio e Junho e por Unidade 

Federativa. 

 

Durante o período avaliado, houve um aumento do número de casos positivos para dois alvos 

(Ct > 30) e com deleção na posição S:69/70 e na última semana avaliada (10-16 de Junho), 

mais de 51% dos casos diagnosticados foram classificados como prováveis subvariantes BA.1, 

BA.4 e BA.5 (Figura 2). Apesar da linhagem BA.1 compartilhar a deleção 69/70 com as 



 
  

subvariantes BA.4 e BA.5, as análises indicam o crescimento destas duas últimas sublinhagens 

da Ômicron no Brasil, considerando o cenário epidemiológico da variante BA.1 que teve seu 

pico em meados de Janeiro de 2022. Na última semana analisada, 14 estados apresentaram 

uma frequência superior a 25% de casos com deleção para os códons 69/70. Os resultados 

identificados nesse relatório, sugerem que o aumento do número de casos positivos para 

SARS-CoV-2 seja devido a circulação das subvariantes BA.4 e BA.5 que apresentam deleção 

nas posições 69/70 do gene S e que na última semana apresentou uma frequência maior nos 

testes de RT-PCR realizados pelo Grupo Pardini. 

 

Figura 2. Casos positivos para SARS-CoV-2 diagnosticados pela rede HP/UFMG. A. Número 

de casos positivos por semana epidemiológica e classificados de acordo com a amplificação 

do gene S. B. Porcentagem dos casos diagnosticados como positivos para SARS-CoV-2 e 

classificados como prováveis subvariantes BA.1, BA.4 e BA.5 (deleção na posição S:69/70) e 

provável subvariante BA.2 e demais sublinhagens (presença de códons nas posições S:69/70). 

C. Frequência de casos positivos para SARS-CoV-2 e com deleção dos códons nas posições 

69/70 no gene S na semana 01-06 de maio de 2022. D. Frequência de casos positivos para 



 
  

SARS-CoV-2 e com deleção dos códons nas posições 69/70 no gene S na semana 10-16 de 

maio de 2022. 

 

Os nossos dados sugerem que o crescimento recente de novas infecções de SARS-CoV-2 em 

todo o território nacional observado nas últimas semanas de maio de 2022 seja devido ao 

crescimento progressivo das infecções com as sublinhagens de Ômicron BA.4 e BA.5 com 

níveis de transmissão superiores à linhagem BA.2 como demonstrado por outros países. 

Somado a isso, a política de liberação de utilização de NPIs (non-prophylactic intervention 

strategies) como máscaras em ambientes fechados por diversas prefeituras, além do 

decaimento da taxa de vacinação com doses de reforços entre a população, poderiam explicar 

a quarta onda de COVID-19 que estamos vivenciando. 

 

Na tentativa de identificar a possibilidade de casos de reinfecções com as subvariantes de 

Ômicron, realizamos uma pesquisa em nossa base de dados de resultados positivos duplicados 

para RT-PCR para SARS-CoV-2 a partir de Janeiro de 2022. O nosso critério de análise inclui a 

avaliação de resultados positivos duplicados para SARS-CoV-2 com um intervalo mínimo de 60 

dias entre os dois resultados positivos a fim de descartar a possibilidade de casos de infecções 

prolongadas. As análises foram feitas no intervalo de 01-Janeiro de 2022 até 31 de Maio de 

2022 que corresponde aos picos das subvariantes BA.1, BA.2 e BA.4/5 nesta ordem. No total, 

cerca de 94.352 testes positivos foram avaliados neste intervalo de tempo nas 27 unidades 

federativas brasileiras. Um total de 226 casos de reinfecção foram identificados com dois 

resultados positivos para RT-PCR em um intervalo mínimo de 60 dias entre os exames 

indicando uma taxa de reinfecção de 0,24% no período dominado pelas subvariantes de 

Ômicron. A distribuição dos casos de reinfecção ao longo do tempo de análise demonstrou 

que a maioria dos casos de reinfecção foram infectados primariamente com a variante BA.1, 

durante o maior pico de infeções por SARS-CoV-2 desde o início da pandemia, e reinfectados 

com as subvariantes BA.4/BA.5 responsáveis pela quarta onda da epidemia de COVID-19 no 

nosso país (Figura 3 e 4A). O tempo médio entre o primeiro e segundo diagnóstico positivo 

para SARS-CoV-2 foi de 108 dias (Figura 4B). Os dados encontrados nesse relatório reforçam 



 
  

que as medidas de NPIs e vacinação da população são importantes para conter o avanço da 

transmissão e reduzir os casos de reinfecção. 

 

 

 

Figura 3. Possíveis casos de reinfecção para SARS-CoV-2 diagnosticados pela rede HP/UFMG. 

Círculos roxos indicam indivíduos diagnosticados para SARS-CoV-2 a partir de janeiro de 2022. 

Círculos alaranjados indicam o segundo diagnóstico positivo para SARS-CoV-2 do mesmo 

indivíduo com um intervalo mínimo de 60 dias entre estes. Ambos os círculos são conectados 

por uma linha cinza, que indica o intervalo de tempo entre os dois casos positivos para SARS-

CoV-2. Linha pontilhada vermelha indica que a partir do dia 15 de Janeiro, mais de 75% dos 

casos de SARS-CoV-2 diagnosticados no país foram classificados como a subvariante BA.1 

(Fonte: Relatório 19 da Rede Genômica FIOCRUZ). Linha pontilhada coral indica que a partir 

do dia 15 de Abril, mais de 75% dos casos de SARS-CoV-2 diagnosticados no país foram 

classificados como a subvariante BA.2 (Fonte: Relatório 19 da Rede Genômica FIOCRUZ). Linha 



 
  

pontilhada laranja indica que a partir do dia 31 de maio, mais de 50% dos casos de SARS-CoV-

2 diagnosticados no país são classificados como subvariantes BA.4 e BA.5.  

 

 

Figura 4. Tempo médio entre os casos de reinfecção de SARS-CoV-2. A. Distribuição de casos 

de reinfecção estratificados de acordo com o tempo. B. Intervalo médio entre os casos de 

reinfecção desde a aquisição da primeira infecção durante o período de análise. 

 

 

O intervalo médio  entre os casos de reinfecção foi de 108 dias desde a primeira infecção 

sugerindo a sustentação da resposta humoral em infecções naturais de 3,6 meses. Esses 

dados demonstram que casos de reinfecções por SARS-CoV-2 podem acontecer mesmo em 

subvariantes virais geneticamente relacionadas e estas análises devem ser expandidas para 

as demais VOCs e VOIs. 
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