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Variante Omicron (B.1.1.529) 
A preocupação em relação ao surgimento de uma nova variante pode ser resumida na 
incerteza sobre duas condições:  

i- Transmissibilidade da doença. 

ii- Efetividade das atuais vacinas para casos graves. 

a) A rapidez com que a Omicron se tornou dominante em regiões específicas da 
África do Sul indica alta transmissibilidade dessa variante. Ainda assim são sinais 
advindos de um número pequeno de casos e que não nos permite concluir que 
a variante possua uma alta transmissibilidade. 

b) No caso de a transmissibilidade ser alta, mas a efetividade das vacinas não ser 
muito diferente, a Omicron seria apenas mais uma variante dominante, assim 
como outras que já observamos. Nesse cenário, países com uma elevada 
proporção da população imunizada responderiam bem ao vírus. 

b.1)     Caso a transmissibilidade seja alta e a efetividade das vacinas baixas, teremos a 
frente nova onda de isolamento social com fortes impactos nas sociedades e nos 
mercados. Ainda assim, hoje já sabemos que as empresas de vacina são capazes de 
produzir novas versões em curto espaço de tempo e que isolamento social é a medida 
de curto prazo mais eficaz para ganhar tempo até que as novas vacinas estejam 
disponíveis. 

O alarde em relação a variante Omicron é que existem indícios de maior transmissibilidade 
e potencial de evasão sobre as vacinas. Essa variante possui um grau de mutação muito 
maior do que a de outras, em particular, no spike do vírus. Os cientistas não sabem 
exatamente as consequências de todas essas mutações e a conjectura mais óbvia é que 
algumas delas aumentem a sua transmissibilidade e ajudem o vírus a evadir o sistema 
imunológico. A velocidade em que a variante se tornou dominante em Gauteng ligou o sinal 
de alerta em relação à essas características.  

Essas conjecturas são baseadas em poucos dados. Não há nenhum indício robusto, até 
agora, de que essa variante seja realmente muito mais perigosa do que as anteriores. As 
informações que teremos nos próximos dias/semanas serão determinantes para termos 
uma melhor noção dos riscos relacionados com a Omicron. 
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O que devemos acompanhar no curto prazo? 

 Os primeiros estudos sobre a eficácia da vacina in vitro devem começar a aparecer na 
semana que vem (produção de anticorpos em reação a presença da nova variante em 
plasma de pessoas que foram vacinadas).  

 Evolução dos novos casos na África do Sul, em particular na província de Gauteng. A 
velocidade do alastramento dessa nova variante em seu epicentro nos dará uma ideia 
melhor do seu grau de transmissibilidade. Até agora, vimos um aumento pequeno, 
mas bastante rápido dos novos casos nessas localidades (Gráficos 1 e 2). Em um 
segundo momento, temos que acompanhar a evolução das hospitalizações e mortes 
nestes locais. 

Gráfico 1: Número de novos casos por província na 
África do Sul  

 Gráfico 2: Comparação de crescimento dos novos 
casos em Gauteng em diferentes surtos  

 Novos casos 

 

 
Fonte: NICD, Mar Asset Management  Fonte: Ridhwaan Sulliman, Mar Asset Management 

O que sabemos até agora sobre a nova variante?  

1- O vírus tem várias mutações que, potencialmente, aumentam a transmissibilidade 
e pode diminuir a capacidade do sistema imunológico.  

2- A velocidade com que ela se tornou a variante dominante foi muito mais rápida do 
que a de outras variantes. Por isso, há a preocupação de que essa nova variante 
seja ainda mais transmissível do que a Delta.  

3- A variante surgiu na África do Sul, mas já foi identificada em outros países como 
Israel e Hong Kong.  

Sobre (1), a variante possui um número de mutações excessivamente elevado (Gráfico 3). 
Apenas na proteína S (Spike), os cientistas foram capazes de identificar mais de 30 
mutações. Em comparação, a variante delta tinha sete mutações. A variante beta, tinha 
dez (Apêndice).  
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Algumas dessas mutações são parecidas com a vista em outras variantes de preocupação 
(VoC) (alfa, gama, beta e lambda) e foram associadas a maior transmissibilidade e 
resistência do vírus. Os cientistas não sabem precisar a consequência do aparecimento 
dessas mutações em uma mesma variante. Além disso, não sabemos as consequências das 
outras mutações que não tinham sido observadas previamente em outras variantes.  

Gráfico 3: Mutações da variante Omicron  
 

Fonte: CERI, Mar Asset Management 

Em relação a (2), a maior fonte de preocupação é a que velocidade com que ela se tornou 
a variante predominante foi extremamente rápida em comparação com outras variantes 
(Gráfico 4). Isso, à priori, poderia indicar uma maior taxa de transmissibilidade da doença 
por conta dessa nova variante.  

No entanto, o número baixo de infectados na África do Sul antes do surgimento da 
Omicron pode estar viesando essa dinâmica. A prevalência é calculada como a proporção 
dos casos sequenciados com essa variante sobre o total de casos sequenciados. O que 
ocorre é que os casos na África do Sul estavam em níveis muito baixos antes do 
surgimento dessa nova variante. Como o denominador era muito pequeno – quase 
ninguém estava infectado com outra variante – é natural que essa proporção tenha 
aumentado de maneira muito mais rápida do que em episódios anteriores de surgimento 
de outra variante. Dessa forma, não é possível concluir que a velocidade de transmissão 
desse vírus é maior olhando apenas para esse dado.  

Sobre (3) o que sabemos é que essa variante foi identificada em viajantes específicos que 
passaram pela África. Não está consolidada em outro país fora da África do Sul.  
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Gráfico 4: Taxa de prevalência da variante Omicrom 
(B.1.1.529) na África do Sul.  

 Gráfico 5: Número de casos sequenciados da 
variante Omicrom (B.1.1.529) 

%, a.a.  %, a.a. 

 

 
Fonte: Financial Times, Mar Asset Management  Fonte: Mar Asset Management 

 
Um problema no foco à África do Sul é que o grau de vacinação lá é bem baixo. Apenas 
28% das pessoas tomaram a primeira dose da vacina. Esse é um nível muito inferior ao 
visto no Brasil, EUA e nos países da União Europeia, por exemplo. É possível que o grau 
mais elevado de vacinação desses países seja suficiente para não permitir o espalhamento 
dessa nova variante, mesmo em um cenário de surto de grande proporção na África do 
Sul. O acompanhamento de como essa variante se transmite em um país com taxas mais 
elevadas de vacinados será um melhor preditor para o risco que ela representa para, por 
exemplo, Brasil e EUA 
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Gráfico 6: Proporção da população vacinada por país  
% 

Fonte: Our World in Data, Mar Asset Management 

Implicações no mundo prático de uma nova variante 
Mesmo que a variante realmente seja mais transmissível e evasiva, as implicações para a 
economia tendem a ser menores do que o que vimos durante 2020. Primeiro, a tecnologia 
e infraestrutura da produção de vacinas contra SARS-COV-2 já está bem mais avançada. 
Os laboratórios já trabalham em uma nova vacina para combater essa variante e a 
produção e distribuição deve ocorrer em alguns poucos meses1.  

Segundo, entendemos muito melhor hoje como a transmissão do SARS-COV-2  é dada. As 
medidas de contenção são, à priori, mais eficazes agora do que no início da pandemia. A 

 
1 A Pfizer já afirmou que o faria em 100 dias.  
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utilização de máscaras em ambiente fechado, a capacidade de testagem e velocidade dos 
resultados e a ventilação de ambientes tem efeitos comprovados em termos de redução 
da velocidade de transmissão do vírus.  

Terceiro, nos últimos meses foram aprovados antivirais (e.g., Molnupiravir) que tem 
eficácia comprovada contra casos severos da doença. Não há razão clara para que esses 
antivirais não sejam eficazes contra a nova variante, pois diferentemente de algumas 
vacinas, seu desenvolvimento não foi focado no combate a proteína S2.  

Gráfico 7: Incidência de mortes ou hospitalizações nos primeiros 30 dias após pacientes com 
Covid-19 tomarem o antiviral ou placebo  
% 

Fonte Merck, Mar Asset Management 

Isso não quer dizer que o impacto de uma nova variante seria pequeno. Uma variante 
agressiva poderia levar a fechamento de serviços não essenciais e, em algumas ocasiões, 
fechamento de fábricas com implicações diretas no PIB e na inflação global. Por exemplo, 
vimos a implicação significativa no preço de vários produtos eletrônicos e veículos 
resultante do fechamento de algumas fábricas de semicondutores no sudeste asiático 
apenas por poucas semanas. 

  

 
2 https://www.merck.com/news/merck-and-ridgeback-biotherapeutics-provide-update-on-results-from-
move-out-study-of-molnupiravir-an-investigational-oral-antiviral-medicine-in-at-risk-adults-with-mild-to-
moderate-covid-19/ 
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Apêndice 
O número de mutações da variante Omicron é muito maior do que a de outras Voc. 
Somente no RBD, a nova variante possui 15 mutações. Em comparação, a Delta tinha 
apenas duas. Ainda não se sabe como essas mutações alteram a capacidade do vírus se 
transmitir e evadir o sistema imunológico do hospedeiro, no entanto.  

Gráfico 8: Comparação das mutações entre as diferentes variantes  
% 

Fonte: Mar Asset Management 
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