GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Saude do Estado da Bahia
Superintendencia de Vigilancia e Protegao a Saude

COMUNICADO DE ALERTA SESAB/CIEVS/SUVISA n° 02, 08 de fevereiro de 2021

Assunto: Alertar sobre a detecgao da variante SARS-CoV-2 P.1 da linhagem
B.1.1.28 e variante VOC 202012/01 da linhagem B.1.1.7.

Em 5 de fevereiro de 2021, o Laboratorio Central de Saude Publica da Bahia (LacenBA) notificou a identificagao, atraves de sequenciamento, de dez casos da variante
SARS-CoV-2 P.1 da linhagem B.1.1.28. Neste mesmo dia, urn hospital da rede
particular notificou a identificagao de dois casos da variante SARS-CoV-2 VOC
202012/01 da linhagem B.1.1.7.

Os casos apresentados da variante P.1 da linhagem B.1.1.28 foram procedentes do
municipio de Manaus e passaram pelos municipios de Salvador, Lauro de Freitas,
Camagari, Joao Dourado e Irece. Os casos da variante VOC 202012/01 da linhagem
B.1.1.7 nao apresentaram historico de viagens e sao residentes dos municipios de
Salvador e Lauro de Freitas.

A variante SARS-CoV-2 P.1 da linhagem B.1.1.28 foi notificada a OMS em 9 de
janeiro de 2021 apos identificagao em quatro viajantes que chegaram a Toquio
vindos do Amazonas. As mutagoes apresentadas por esta variante podem afetar a
transmissibilidade e a resposta imune do hospedeiro.

A variante VOC 202012/01 da linhagem B.1.1.7 foi notificada a OMS em 14 de
dezembro de 2020 pelas autoridades do Reino Unido. Esta variante parece ter sua
transmissibilidade aumentada em relagao as outras variantes, assim como, urn
maior risco de obito.

Desta forma, solicitamos as unidades notificadoras a necessidade de fortalecer as
atividades de controle da covid-19, estando atentas aos atendimentos dos casos
suspeitos, realizando a notificagao dos casos suspeitos e confirmados e o
rastreamento dos contatos de todos os casos.
Superintendencia de Vigilancia e Protegao da Saude
4a Avenida 400, Plataforma 6, Lado B - Centro Administrative da Bahia - Salvador-Bahia, CEP 41.750-300
Tel. (71) 3115-4230. E-mail: suvisa.astec@saude.ba.gov.br Site: www.saude.ba.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Saude do Estado da Bahia
Superintendencia de Vigilancia e Protegao a Saude

Ressaltamos a necessidade de orientagao a populagao quanto as medidas de
prevenpao e controle como: isolamento domiciliar da pessoa que estiver com
suspeita ou em periodo de transmissao da doenpa, lavagem frequente das maos
com agua e sabao e/ou alcool em gel a 70%, alem do uso obrigatorio de mascara e
manter o distanciamento social.

Certos de contarmos com a vossa colaborapao, solicitamos que esse comunicado
seja compartilhado e multiplicado a todos os profissionais dos servipos de saude,
pois o monitoramento dessas alterapdes ajuda a acompanhar os casos e na tomada
de decisoes referente as medidas de bloqueio da cadeia de transmissao.

Atenciosamente

Talita Moreira Urpia
Coordenadora CIEVS-BA
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