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1. Introdução 

A reinfecção por covid-19 era considerada, no início da 

pandemia, evento raro. Com o decorrer dos anos, e o surgimento 

de novas variantes, sua ocorrência se tornou muito mais 

frequente e distribuída globalmente. É definida como um evento 

ocorrido 90 dias após a primeira infecção por SARS-CoV-2(1), 

sendo a cepa responsável pela reinfecção distinta daquela que 

ocasionou a primeira infecção. Esta distinção entre cepas é 

realizada por mapeamento genômico viral de amostras coletadas 

de pacientes. A prevalência desta ocorrência na população ainda 

é incerta, consequência da dificuldade em identificar casos 

assintomáticos, tanto no primeiro quanto no segundo quadro, e 

ainda, da falta de acessibilidade ao mapeamento genômico de 

amostras. Tendo isso em vista, o presente trabalho objetiva 

caracterizar os eventos de reinfecção suspeitos e, quando 

possível, confirmados, nos âmbitos clínico, epidemiológico, 

laboratorial e evolutivo, atendidos no CECOM (Centro de Saúde 

da Comunidade) da Unicamp. 

A pandemia ocasionada pelo SARS-CoV-2, com início em 

dezembro de 2019, conta com 565.207.160 de infectados em 

todo o mundo, sendo centenas de milhares de novos casos 

diagnosticados diariamente, com 6.373.739 mortes reportadas 

até julho de 2022(2). Milhões já se recuperaram da doença, 

porém, a manutenção da imunidade ao longo do tempo, é 

questionada, dados os casos confirmados de reinfecção viral em 

regiões da China(3), Bélgica(4), Estados Unidos(5), Equador(6) e, 

mais recentemente, Brasil(7). 

Na presente análise, serão abordados aspectos clínicos, 

epidemiológicos, laboratoriais e evolutivos dos casos de 

reinfecção por covid-19, sendo estes suspeitos ou confirmados, 

atendidos no município de campinas e envolvendo, inclusive, 
profissionais de saúde, importantes agentes no combate à 

pandemia. Casos confirmados de reinfecção são aqueles em que  

 

 

indivíduos apresentaram dois exames RT-PCR positivos em 

diferentes ocasiões, espaçadas no tempo por um período maior 

que 90 dias(1) e com cepas virais identificadas em ambos os 

episódios, sendo elas pertencentes a diferentes variantes virais. 

Já um caso suspeito de reinfecção é aquele em que o 

mapeamento genético da cepa viral não foi possível em, ao 

menos, um dos dois episódios da doença, porém, ambos contam 

com testes RT-PCR positivos separados por um período mínimo 

de 90 dias(8), superior ao período estimado para a eliminação 

viral do organismo, o que evita a consideração de casos de 

reativação viral(8), evento distinto da reinfecção. Entre ambos os 

quadros há também um intervalo de tempo de ausência de 

sintomas relacionados à doença. 

A diferença entre reativação viral e reinfecção, é que no primeiro 

caso, uma mesma cepa, com cópias ainda presentes em células 

do hospedeiro, é responsável pela reincidência dos sintomas ou 

positivação dos testes diagnósticos como o PCR. Já no segundo 

caso, de reinfecção, após o desfecho do primeiro quadro da 

doença, há nova infecção gerada por contato com outra cepa 

viral. Em um estudo de Hong Kong, autores contaram com 

sequenciamento genômico de cepas, dados epidemiológicos, 

clínicos e sorológicos que permitiram a diferenciação das 

variantes virais(3), sendo o primeiro quadro sintomático mais 

grave que a segunda infecção, evento assintomático. O intervalo 

de tempo de 142 dias entre um quadro e outro, afasta a 

possibilidade de reativação viral e o diagnóstico da doença em 

ambas as ocasiões se realizou pelo método RT-PCR(3).  

Contrastando com o relato em que a gravidade da reinfecção foi 

inferior àquela do primeiro quadro infeccioso, há o estudo de 

Tillett, Sevinsky et al.(5), que apresenta o quadro de um paciente 

estadunidense, cuja gravidade da doença foi mais acentuada em 

sua segunda manifestação. Da mesma forma, no Equador, um 
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estudo de caso do também descreve o quadro de um paciente 

com sintomas mais graves durante o segundo episódio da 

doença, quando em comparação com a primeira ocasião de 

contato com o vírus(6), casos estes que exemplificam a 

reinfecção como evento global e com padrões de gravidade 

distintos a depender da cepa infectante e das condições imunes 

do hospedeiro. Nesse sentido, autores apontam que alguns 

possíveis mecanismos atuantes para tornar mais severa a 

segunda infecção são: i) alta carga viral à qual foi exposta o 

paciente no segundo momento; ii) reinfecção ser produto da 

ação de uma cepa mais virulenta ou, ainda, pelas condições do 

paciente nos contextos de contato com o SARS-CoV-2; iii) por 

mecanismos próprios da resposta imune do hospedeiro, que 

podem ter levado a lesões teciduais e a um quadro mais grave 

que o pregresso.(5) 

Autores ainda afirmam que reinfecções por outros tipos de 

coronavírus humano são comuns(6), porém, sintomas presentes 

na segunda infecção são mais brandos, se em comparação com a 

primeira. Assim, os casos avaliados nos Estados Unidos e Equador 

guardam uma diferença importante em relação a outras 

infecções também causadas por outros coronavírus, já que 

geraram um segundo quadro mais agressivo. Uma hipótese 

explicativa para isto são os paciente terem apresentado 

condições patológicas que os debilitaram durante a segunda 

exposição, tornando a defesa contra o vírus ineficiente.(6) Assim, 

ainda que milhões tenham se recuperado da doença, com a 

observação dos casos apresentados, e de outros que serão 

abordados neste estudo, é incerta a garantia de imunidade 

contra infecções futuras e não se pode afirmar que um segundo 

quadro será mais brando que o primeiro. Sabe-se que a 

diversidade viral tem papel importante na capacidade do vírus de 

escapar de respostas imunes atreladas à memória imunológica, 

pois novas variantes podem não ser reconhecidas como agentes 

com os quais o organismo já teve contato.(9) 

A complexa interação entre o sistema imune e agentes virais 

determina o desfecho e características principais de reinfecções, 

assim como de infecções. Sendo assim, a imunidade apresentada 

por um indivíduo durante a reinfecção por SARS-CoV-2, 

apresenta o seguinte espectro: i) sterilizing immunity, que é a 

proteção completa contra o patógeno e futuras infecções; ii) 

imunidade parcial, que reduz a incidência, contágio e severidade 

de futuros episódios; iii) imunidade inexistente específica para o 

causador da doença; iv) imunidade realçada, que por sua 

exacerbação, pode levar a quadros mais severos da enfermidade 

no futuro, prejudicando o organismo hospedeiro.(9)  

Uma das dificuldades para identificação de casos de reinfecção é 

o diagnóstico de pacientes assintomáticos, que são 

diagnosticados apenas em situações específicas e de triagem, 

como ocorre em pacientes internados contactantes e 

profissionais de saúde. Dessa forma, casos assintomáticos ou 

leves de reinfecção são subnotificados (9). Com isto, é 

interessante avaliar situações de testagem universal, tanto da 

população em geral como de profissionais da área da saúde para 

analisar de forma mais precisa a ocorrência de reinfecções.(10) 

Isto ganha ainda mais importância dado o contexto de maior 

exposição de profissionais da saúde a pacientes ou colegas 

infectados, sintomáticos ou não, sendo esta categoria de 

profissionais especialmente suscetível a mais infecções, seja por 

contato prolongado ou recorrente com doentes. Com o maior 

número de exposições e maiores chances de infecção, maior 

também a probabilidade de reinfecção. 

Estudos anteriores realizados com macacos rhesus(11), 

indicaram imunidade efetiva no período logo após a resolução de 

sintomas, entretanto, outras pesquisas comprovam o declínio da 

quantidade de anticorpos anti-covid-19 no organismo humano 

ao longo do tempo a partir de uma infecção.(3,12,13) Este 

declínio pode tornar um indivíduo já exposto anteriormente ao 

SARS-CoV-2, novamente suscetível à doença e, a possibilidade de 

um mesmo indivíduo ser infectado mais de uma vez em um 

período relativamente curto tem importantes implicações. A 

primeira delas é a ineficiência da denominada “imunidade de 

rebanho” para eliminar o vírus, que decorre do fato de indivíduos 

uma vez imunizados, não sustentarem a imunidade de forma 

duradoura(14). Para outros tipos de coronavírus, por exemplo, a 

imunidade adquirida após a infecção decresce em curto intervalo 

de tempo(15), novas infecções são possíveis e o vírus pode 

circular por mais tempo em uma população.(3,12). Outra 

implicação é a necessidade de se vacinar até mesmo os 

indivíduos que já foram previamente infectados, além destes 

indivíduos terem de ser igualmente instruídos a seguirem 

protocolos de proteção com uso de máscaras, higienização de 

mãos e superfícies, além do distanciamento e isolamento social, 

quando necessário, tal como aqueles que nunca tiveram contato 

com o Covid-19. Neste cenário, possivelmente vacinas podem 

não conferir a indivíduos imunidade prolongada, tendo de ser 

ministradas sazonalmente, para impedir novas ondas 

epidêmicas, tal como já vem sendo realizado desde o início de 

campanhas de vacinação. 

Neste contexto, ainda há muito a se compreender sobre a 

durabilidade e eficiência da imunização contra o vírus. Como 

muitos questionamentos ainda se fazem presentes, dada a 

atualidade do fenômeno, estudos que iniciem a análise do 

problema e sua caracterização são necessários. Neste sentido, é 

importante a caracterização de casos suspeitos e confirmados de 

reinfecção por covid-19, a descrição de suas características 

clínicas e epidemiológicas, tanto de pacientes em geral, como de 

populações especialmente vulneráveis como os profissionais da 

saúde. 

2. Metodologia  

O presente estudo é uma coorte retrospectiva e observacional 

que descreve clínica e epidemiologicamente os casos suspeitos 
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de reinfecção diagnosticados no Centro de Saúde da Comunidade 

(CECOM), que atende a Universidade Estadual de Campinas. 

Foram avaliadas as bases de dados de registros de testes 

realizados por profissionais de saúde, pacientes e alunos na 

unidade de atendimento. Foi possível a identificação de casos de 

reinfecção por covid-19, bem como sua caracterização clínica, 

epidemiológica e desfecho. Um caso suspeito de reinfecção é 

aquele em que o mapeamento genético da cepa viral não foi 

possível em, ao menos, um dos dois episódios da doença, 

contudo, ambos os casos são separados por um período de 

tempo superior a 90 dias(1), além de haver entre os sintomas do 

primeiro quadro e do segundo um intervalo de tempo com 

ausência de sintomas relacionados à doença. Tanto na primeira 

quanto na segunda infecção estão presentes testes RT-PCR com 

o vírus SARS-CoV-2 detectado. Se um determinado paciente 

apresentar tais requisitos a partir do mês de fevereiro de 2020, 

ele é incluído no presente estudo como um caso suspeito de 

reinfecção. A partir dos dados coletados, serão mapeados os 

perfis de cada paciente reinfectado, considerando as seguintes 

variáveis: sexo, profissão / função, idade, presença de 

comorbidades e vacinação, além de comparar a primeira e 

segunda infecções em relação à data de início dos sintomas, data 

do RT-PCR positivo coletado, nº de dias da coleta (RT-PCR) após 

início dos sintomas, se o paciente foi assintomático, sintomas 

apresentados, IgM/G positivos (sorologia), data da coleta de 

anticorpos, quantidade de anticorpos e se houve óbito ou maior 

gravidade na reinfecção. 

3. Resultados e Discussão 

Os registros de testes realizados, bem como informações clínicas 

dos pacientes datam de fev/2020 a jul/2022, totalizando 29 

meses de acompanhamento, com um total de 17.534 testes 

computados pela instituição, sendo 7.858 positivos para SARS-

CoV-2. Dentre estes casos, foram identificados 338 casos 

suspeitos de reinfecção, com atendimento tanto do critério de 

teste positivo para Covid-19, quanto para um intervalo de tempo 

de 90 dias entre um teste e outro (considerando a data da coleta 

como parâmetro), como já mencionado. Tal estratégia de busca 

se mostrou bastante apropriada para identificação de casos 

suspeitos de infecção e reinfecção, por ser o CECOM responsável 

pela investigação e notificação de todos os casos suspeitos de 

COVID-19 entre indivíduos da comunidade da região - 

trabalhadores, docentes e alunos - da instituição desde o início 

da pandemia. Abaixo, tabela síntese dos dados já descritos: 

 
Tabela 1: número de testes positivos e reinfecções – fev/20 a jul/22. 

Dentre os indivíduos que apresentaram quadros de reinfecção, 

temos mulheres como a maioria, totalizando 231 (68,3% do total 

de reinfectados). A idade média dos reinfectados foi de 37,8 anos 

e as comorbidades relatadas mais frequentes foram doenças 

cardíacas, obesidade, diabetes e doenças respiratórias crônicas, 

com 36,4%, 25%, 13,6% e 13,6%, respectivamente. Porém, o 

número de comorbidades relatadas foi muito baixo frente o total 

de pacientes reinfectados (N’=44). O tempo médio entre a 

primeira infecção e a segunda foi de pouco mais de um ano, 378,7 

dias. 

 
Tabela 2: Perfil de pacientes reinfectados. 

O tempo médio entre o início dos sintomas na primeira infecção 

e o tempo de coleta da amostra para realização do teste RT-PCR 

foi de 4 dias, sendo este tempo reduzido para 2 dias para os casos 

de reinfecção. Esta medida de redução do tempo de espera 

quando do início dos sintomas até a realização é fundamental 

para redução da transmissibilidade de pessoa a pessoa, que é 

aumentada quando o indivíduo sintomático continua a se expor.  

 

 
Tabela 3: Intervalo de tempo entre quadros infecciosos. 

Foram conduzidas análises acerca das funções / profissões mais 

afetadas por quadros de reinfecção. As cinco mais afetadas, em 

ordem, são profissionais ligados à enfermagem (enfermeiros, 

auxiliares e técnicos de enfermagem), alunos, trabalhadores de 

setores administrativos do hospital, CECOM ou de outras 

instituições, médicos e profissionais de limpeza: 
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Tabela 4: funções mais afetadas por reinfecção por Covid-19. 

Demais resultados sobre a gravidade relativa dos quadros e 

síntese dos dados clínicos de pacientes ainda estão em coleta, 

interpretação e análise. 

4. Conclusão 

A testagem de Covid-19 não ocorre na totalidade das infecções, 

gerando subdiagnóstico. Assim, há dificuldade na detecção da 

primeira e da segunda infecção por covid-19. Isto ainda é 

intensificado pela proporção de casos assintomáticos presentes 

na população, o que faz com que uma parcela significativa não vá 

buscar qualquer serviço de saúde, ainda que esteja infectada. 

Sendo assim, a reinfecção é evento subnotificado (10). Tendo isto 

em vista, selecionou-se o Centro de Saúde da Comunidade para 

levantamento de casos, bem como para análise clínica, 

laboratorial, epidemiológica e evolutiva de casos de covid-19, 

pela possibilidade de avaliar profissionais de saúde atendidos 

com suspeita da doença, além da ampla capacidade de testagem 

não apenas de casos suspeitos sintomáticos, mas de investigação 

laboratorial de infecções em indivíduos assintomáticos e 

contatos que atuam na instituição. O presente estudo ainda 

conta com análises em curso, sendo a proposta analisar casos de 

reinfecção por Covid-19 também do ponto de vista da gravidade 

de um segundo episódio da doença em comparação com o 

primeiro quadro, bem como aprofundar análises já iniciadas nos 

âmbitos do perfil de indivíduos infectados.  

Como vulnerabilidades identificadas no estudo, há o fato de 

apenas parcela da população do município ir ao Centro de Saúde 

da Comunidade para testagem, estando outros sítios para teste 

também disponíveis. Isto poderia levar a um viés na seleção da 

amostra do estudo, que pode estar relativamente homogênea, 

se em comparação com o conjunto da população de campinas. E, 

por fim, registros fornecidos pela instituição cedente dos dados 

eram preenchidos à mão por operadores, fator que aumenta a 

chance de erro de cômputo de informações, potencialmente.  
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