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Vigilância Laboratorial dos Vírus Respiratórios em Minas Gerais

Este informativo tem por objetivo a divulgação das ações de vigilância laboratorial dos vírus respiratórios, dentre eles os da 
covid-19 (SARS-CoV-2), Infl uenza A (H1N1 e H3N2), Infl uenza B, Vírus Sincicial Respiratório e painel de vírus respira-
tórios (15 vírus respiratórios causadores do resfriado comum) no estado de Minas Gerais, durante o ano de 2021, realizados 
na Fundação Ezequiel Dias – Funed pelo Serviço de Virologia e Riquetsioses – SVR do Instituto Octávio Magalhães – IOM, 
Laboratório Central de Saúde Pública de Minas Gerais – Lacen/MG.

Diagnóstico de vírus respiratórios

O Serviço de Virologia e Riquetsioses analisou 261.368 
amostras de pacientes com suspeita de covid-19 (Dashbo-
ard 1), sendo, aproximadamente 18.000 para pesquisa de 
Infl uenza, 6.000 para pesquisa do painel de vírus respira-
tórios e 300 para sarampo e rubéola em 2021.
 Observa-se que o quantitativo de amostras no 
mês de março (n=34.334) foi o maior do ano, sendo 49% 
dos resultados detectáveis para SARS-CoV-2 (casos positivos). 
 A partir de julho, houve diminuição no recebi-
mento de amostras, conforme previsão de acompanha-
mento, excetuando-se o mês de dezembro, momento 
em que o forecast errou a previsão, em função da ree-
mergência da Infl uenza (H3N2). 
 Conforme demonstra o Dashboard-2, obser-
va-se a circulação de 13 vírus respiratórios diferentes, 
distribuídos ao longo de 2021.

Ressalta-se que, durante o ano de 2020 e início 
de 2021, os laboratórios de Vírus Respirató-
rios (LVR) e Biologia Molecular (LBM) do SVR 
passaram por diversos desafios, em especial, os 
concernentes ao enfrentamento da pandemia da 
covid-19 e tais situações impactaram na rotina 
laboratorial. 
 Após a readequação do corpo técnico e 
da infraestrutura dos laboratórios, foi possível 
reduzir o tempo de liberação de todos os exames 
do LVR e LBM. 
 O tempo de liberação médio foi de 1,68 
dias - o tempo de liberação inicia-se na entrada da 
amostra na Funed - (Dashboard 1).  
A mediana de liberação de resultados para o painel 
completo (15 alvos) foi de 5,87 dias.

Vigilância laboratorial

    



Dashboard 1: Percentual de laudos liberados em dias, quantitativo de amostras processadas por mês, número de amostras processadas 
no ano, tempo médio de liberação no ano, oportunidade de diagnóstico em 72h, percentual de resultados detectáveis por mês, 
tendência e previsão no recebimento de amostras para os próximos 30 dias.

Dashboard 2: Quantitativo de amostras por mês, média do prazo de liberação, percentual por gênero, oportunidade de diagnóstico em 
7 dias corridos (para vírus respiratórios), circulação dos vírus respiratórios (por mês analisado), média de idade dos pacientes.
Adv: Adenovírus; BV: Bocavírus; 229 E: Coronavírus 229E; NL63: Coronavírus NL63; EV: SARS-CoV-2: Coronavírus responsável 
pela pandemia; EV: Enterovírus; MtpV: Metapneumovírus; PI1: Parainfl uenza 1; PI2: Parainfl uenza 2; PI3; Parainfl uenza 3, RinoV: 
Rinovírus, VSR: Vírus sincicial respiratório, Flu A (H3): Infl uenza A H3N2.

  



Vigilância genômica de SARS-CoV-2

Em maio de 2020, o IOM começou a sequenciar genomas do 
vírus SARS-CoV-2, sendo reconhecido, em novembro, como 
um dos laboratórios de referência do Ministério da Saúde 
no projeto da Rede Nacional de Sequenciamento Genético, 
sequenciando, até outubro de 2021, mais de 700 genomas.
 Por meio desse programa, foi descrito 
laboratorialmente o primeiro caso de reinfecção em Minas 
Gerais e a introdução no estado das variantes Gamma (em 
fevereiro/2021), Delta (em agosto/2021) e Ômicron (em 
dezembro/2021).
 Observa-se que a dispersão de variantes de SARS-
CoV-2 indica o predomínio de três variantes ao longo do 
tempo. Em março de 2020, as variantes B.1.1.28 e B.1.1.33 
eram as predominantes. Em fevereiro e março de 2021, a 
variante de preocupação (P1) – Gama – apresentou maior 

frequência e, em agosto de 2021, a variante B.617.2 
(Delta) se tornou a mais sequenciada (Dashboard 3).
 Além desse programa, o IOM participa como 
colaborador dos seguintes projetos relacionados à 
vigilância genômica:

• Rede Genômica
Coordenado pela Fiocruz/RJ, em conjunto com o 
Instituto René Rachou (Fiocruz/MG).
• Observatório de Vigilância Genômica do Estado de 
Minas Gerais (OViGen)
Desenvolvido em parceria com a UFMG e SES. 
• Núcleo de vigilância genômica em tempo real do 
SARS-CoV-2 no Brasil (ViGeCoV 2)
Coordenado pelo Dr. Luiz Alcântara (Fiocruz/RJ).

Dashboard 3: Acompanhamento das amostras de Minas Gerais sequenciadas no Lacen/MG em 2021.

  



Doenças exantemáticas (sarampo e rubéola)

Em 2021, foram realizadas 588 análises em amostras de 
pacientes para o diagnóstico laboratorial de sarampo 
(IgM, IgG e biologia molecular) e 408 análises em 
amostras de pacientes para o diagnóstico laboratorial 
de rubéola (IgM e IgG) (Dashboard 4).
 O principal município notificador foi 

Belo Horizonte, com o envio de 88 amostras 
(n=34%) da demanda laboratorial. 
 Em dezembro, o laboratório iniciou a testagem 
de sarampo e rubéola em amostras que deram entrada 
para arbovírus (diagnóstico reverso), realizando o 
diagnóstico laboratorial em 180 amostras. 

Dashboard 4: Número de exames no ano, proporção de amostras encaminhadas por município de residência, percentual de amostras 
reagentes para sarampo IgM, oportunidade de diagnóstico em 4 dias e média de liberação de resultados.

  

INSTITUTO OCTÁVIO MAGALHÃES – IOM
LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE 
PÚBLICA DE MINAS GERAIS – LACEN/MG
FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS – FUNED
Dr. Glauco de Carvalho Pereira (diretor)

DIVISÃO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE 
DOENÇAS – DECD 
Ana Luísa Furtado Cury (coordenadora)

SERVIÇO DE VIROLOGIA E 
RIQUETSIOSES – SVR
Felipe Campos de Melo Iani (chefi a)

LABORATÓRIO DE VÍRUS RESPIRATÓRIOS  
André Felipe Leal Bernardes (referência técnica)  

LABORATÓRIO DE BIOLOGIA MOLECULAR
Talita Émile Ribeiro Adelino (referência técnica)

CORPO TÉCNICO
Alana Vitor Barbosa da Costa, Adriana Alves, Adriana 
Aparecida Ribeiro, Ana Paula B. Ribeiro, Bruno. A. 
Nestor, Elaine Monteiro, Ludmila Oliveira Lamounier, 
Marta Lamounier, Maurício de Azevedo, Mauro 
Guimarães, Melina Cordeiro, Natália Rocha Guimarães.
ESTAGIÁRIOS
Gabriela de Fátima, Marina Nascimento, Pedro 
Henrique Barbosa
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS
BIOLÓGICAS – SGAB 
Michelle Rodrigues da Costa Lara (chefi a)
GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL   
Bárbara Luísa O. L. Andrade (referência técnica)  

LABORATÓRIO DE RECEBIMENTO DE AMOSTRAS
Fabiane Galvão Mariano Machado (referência técnica)

CORPO TÉCNICO
Alessandra de Freitas Santos, Alessandra Oliveira 
Sousa Diniz, Ana Francisca Apolinário de S. Santos, 
Delma de Almeida Alcides Duarte, Fernanda Santos 
Martins, Isabel Nicolau do Carmo Rodrigues, Ivanir 
Martins do Nascimento, Lucélia Maria Lopes, Lucinda 
Conceição Maciel, Maria de Fátima de Paula, Marlene 
Moraes de Oliveira, Marlon Augusto de Melo Costa, 
Mércia Paula Soares de Oliveira, Natália Alves Silva 
Oliveira, Regina Perpétuo Amorim Silva, Reysa Taline 
Frois Lourenço, Rogério Ferreira dos Santos, Sânia 
Valério Carvalho, Tânia Maria de Oliveira Machado.

AGRADECIMENTO 
Aline Tatiane Pereira Melgaço (assessora do IOM)
Coordenação Geral de Laboratórios do Ministério
da Saúde (CGLAB)


