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Desenho do inquérito Fase 4: 
 Amostragem por sorteio aleatório na área de abrangência das 472 UBS 
 Bases de Dados = IPTU 2020 + Hidrômetros 2017 + ESF( Com ampliação de 50% a + de 

domicílios, para compensar possível não resposta) 
 

 Dois tipos de testes sorológicos visando aumentar a sensibilidade do estudo: 
 

 Teste imunocromatográfico IgM/IgG  - WONDFO - Punção periférica (coleta de 
sangue) -  Análise a partir do soro  

 Teste imunoenzimático - Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgG) - EUROIMMUN 

 Exames realizados no LabZoo/COVISA/SMS  - com técnicos padronizados 
 

 Coleta e entrevista  realizados pelos profissionais das 472 UBS 
 

 
 

Análise realizada com cada teste separadamente e em conjunto – considerado 

reagente quando houve resposta em um OU outro teste 



 

14 

Fa
se

 4
/2

0
2

1  

 

Amostra =  

5.760 

  

 

Coletas =  

1.793 
Te

st
e

 R
á

p
id

o
 (T

R
)  

 

Amostras 
Positivas = 

266 

 

Prevalência = 

14,6%  

So
ro

lo
gi

a 
El

is
a  

 

Amostras 
Positivas = 

409 

 

 

Prevalência = 

23,7% 

TR
 +

 E
lis

a
 

 

 

Amostras 
Positivas = 

438 

 

 

Resultado 
Final 

Prevalência =  

25,0% 

Dois testes 

maior 
sensibilidade 



Evolução das Estimativas de Prevalência (%) de infecção pelo SARS-CoV-2, do MSP  

Houve aumento do valor da estimativa de prevalência na Fase 4 de 2021, para 25% (IC superior de 28,7%)   
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CRS Prevalência Intervalo  
95% Conf. 

Centro-oeste 19,4% 7,9% 40,3% 
Leste 26,0% 21,1% 31,6% 

Norte 26,0% 20,7% 32,1% 

Sudeste 20,1% 16,2% 26,6% 

Sul 28,6% 21,7% 36,7% 

MSP 25,0% 21,7% 28,7% 

Prevalência MSP 
25,0%  

Apesar de haver 
aproximação dos valores 
de prevalência entre as 
regiões, na Fase 4, há 

destaque para a REGIÃO 
SUL  



Prevalência 
MSP = 25,0%  

 

Destaque:   
 A prevalência por faixa do IDH se mantém 

menor na faixa de IDH alto, em relação as 
faixas intermediária e baixa (com 
aproximação) 

 
 Mantém aproximação da prevalência no 

grupo do IDH médio e baixo 

Faixa A IDH Alto  

20,1% 
Faixa B IDH Médio   

25,4% 

Faixa C IDH Baixo   

28,8% 



 A proporção de assintomáticos na fase 4/2021  foi de 45,1% – maior sensibilidade do teste 



 A estimativa de prevalência de infecção por SARS-CoV-2 nos indivíduos de 18 a 34 anos foi maior na fase 
4/2021 (29,4%) 



 A prevalência de infecção por SARS-CoV-2 nos indivíduos que referiram sair de casa para locais NÃO 
ESSENCIAIS E SEM RESTRIÇÃO (35,6%) foi maior em relação a prevalência dos indivíduos que referiram 
não sair de casa (18,5%) ou que saem apenas para atividades necessárias (24,4%) 



 A prevalência de infecção por SARS-CoV-2 nos indivíduos que referiram não restringir contato social 
(31,7%) foi maior em relação a prevalência dos indivíduos que referiram não ter contato (22,1%) ou 
contato com grupo restrito (25,8%) 



DESTAQUES - Inquérito Sorológico Fase 4/2021:  

• A Prevalência Estimada na Fase 4 foi de 25,0%, ou seja, um quarto da população de 18 anos 

ou mais, residente do MSP, apresenta anticorpos contra o SARS-CoV-2 e foi 

significativamente maior com a metodologia combinada de ELISA e Teste Rápido 

• Assintomáticos: 45,1%, acima dos valores observados nas fases anteriores; 

• Maior Prevalência entre os indivíduos da faixa etária de 18 a 34 anos residentes nas áreas 

de IDH médio e baixo, que referiram contatos sem restrição e que não permanecem no 

domicilio. 

• Os resultados corroboram com  a necessidade de manutenção das medidas de 

distanciamento social uso de máscara, permanência no domicílio e restrição de contato 

social. 
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*VOC = “Variant of Concern” 

https://www.protocols.io/researchers/camila-romano/protocols
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https://www.protocols.io/researchers/camila-romano/protocols
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.28.21250486v1


73   
amostras 
(ct<30) 

N=47  
P1 

N=05  
B.1.1.7 

52  
VOC 

21 outras 
linhagens 

Análise 

Residentes 

MSP 

 

28,8% 

6,8% 

64,4% 

71,2% 

*VOC = “Variant of Concern” 

92 amostras 
(ct<30) 

Geral  

64,4% das 
amostras testadas 
de residentes no 

município foi   

P1 – Manaus  



 

Data/semana epidemiológica de início de sintomas 

Na amostra 
analisada: 
Detectada a 
Variante P1 – 
sintomas em 
fevereiro.  



VOC = 71,2%  
 

Destaque amostras testadas 
MSP:   
 64,4% - P1, a nova variante de 

Manaus. 
 6,8%  - B.1.1.7, a nova variante 

do Reino Unido. 

P1- Manaus 

64,4% 

B.1.1.7 – Reino Unido 

6,8% 

Elaboração/Produção: CIEVS/DVE/COVISA 

- CRS P1 Total Geral % 

CENTRO 7 10 70,0 

LESTE 9 14 64,3 

NORTE 10 17 58,8 

OESTE 8 9 88,9 

SUDESTE 9 16 56,3 

SUL 4 7 57,1 

Total Geral 47 73 64,4 

Distribuição variante P1 por CRS  

Impacto na situação 
epidemiológica do MSP  
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