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Agora estamos nas redes sociais!

Siga-nos para atualizações diárias em qualquer lugar
Não esqueça de deixar seu feedback e compartilhar com os amigos!

Disclaimer: este conteúdo é produzido por alunos da Universidade Federal de Minas Gerais 
sob orientação de professores da instituição. Não deve ser utilizado como recomendação ou 
distribuído sem autorização dos autores. 
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DESTAQUES DA EDIÇÃO

● Covid-19: quase 2 mil pessoas morreram por falta de leitos no estado 
do Rio.

● Itália impõe confinamento domiciliar nas regiões mais afetadas pelo 
vírus.

● Artigo comentado: “Covid-19: T cell response lasts for at least six 
months after infection, study shows”.

Destaques da PBH
● Casos confirmados:49.038 | 148 novos (05/11)¹ 
● Casos em acompanhamento:1.772 (05/11)¹
● Recuperados: 45.745 (05/11)¹
● Óbitos: 1.521| 16 novos (05/11)¹
● Acompanhamento de leitos hospitalares
      em Belo Horizonte (tabela - 05/11)¹: NÍVEL DE  
      ALERTA AMARELO 
 

                                                                                                                                                                            Link 1: https://bit.ly/369npXL

Destaques da SES-MG
● N° de casos confirmados 364.541  | 2.201 novos  (05/11).¹ 
● N° de casos em acompanhamento: 20.044 (05/11).¹ 
● N° de casos recuperados: 335.369 (05/11).¹ 
● N° de óbitos confirmados: 9.128 | 59 novos (05/11).¹             

                                                                                                                                                                          Link 1: https://bit.ly/3l3hI42          

OCUPAÇÃO LEITOS SUS/BH

ENFERMARIA UTI

COVID
1.208(38,2%) 562(39,9%)

NÃO 
COVID 6.098(81,6%) 1.204(82,7%)

TOTAL
7.306(74,4%) 1766(69,1%)
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Destaques do Brasil

● Covid-19: quase 2 mil pessoas morreram por falta de leitos no estado do Rio.1

Um dia após o prefeito do Rio de Janeiro (RJ), Marcelo Crivella (Republicanos), afirmar que 
"ninguém morreu por falta de leitos" na cidade e convocar uma retomada econômica geral, a 
Defensoria Pública do estado (DPRJ) divulgou um estudo indicando que quase duas mil 
pessoas infectadas pela covid-19 morreram aguardando internação.

Link1 :https://bit.ly/38hz0ae

● GGN Covid Capitais: crescem casos em Vitória e Florianópolis e óbitos em São 
Paulo e Porto Alegre.2

Nessa notícia os gráficos ilustram o crescimento dos caso no Espírito Santo e Florianópolis, 
assim como os óbitos em São Paulo e Porto Alegre. Como por exemplo em Porto Alegre, que 
a média dos casos aumentou para 394,00 em 04/11/20.

Link2 :https://bit.ly/32hPJGk  

Destaques do Ministério da Saúde

● N° de casos confirmados:5.590.025 | 23.976 novos (04/11).¹
● N° de casos recuperados: 5.064.344(04/11).¹
● N° de óbitos confirmados: 161.106| 610 novos (04/11).¹

Link1: https://bit.ly/3kB5EXs 
    

2
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http://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/10813-Pesquisa-da-DPRJ-aponta-pelo-menos-1891-mortes-por-falta-de-leitos
http://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/10813-Pesquisa-da-DPRJ-aponta-pelo-menos-1891-mortes-por-falta-de-leitos
http://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/10813-Pesquisa-da-DPRJ-aponta-pelo-menos-1891-mortes-por-falta-de-leitos
https://bit.ly/38hz0ae
https://bit.ly/32hPJGk
https://bit.ly/3kB5EXs
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Destaques do Mundo

● Itália impõe confinamento domiciliar nas regiões mais afetadas pelo vírus.1

O mapa da Itália se dividirá a partir da quinta-feira em três cores, como se fosse uma espécie 
de semáforo que regulará a gravidade da situação. O vermelho, laranja e verde sinalizarão o 
impacto da pandemia e as restrições que cada área deverá seguir. Além disso, será 
estabelecido um toque de recolher entre 22h e 5h, e toda a educação a partir dos 14 anos 
deverá ser feita à distância. O Governo, desta vez, quis modular as restrições em função da 
gravidade da situação em cada região, para tratar de preservar ao máximo a economia. A pior 
parte caberá às áreas onde a situação está fora de controle (majoritariamente no norte).

Link¹:https://bit.ly/3k99SEU 

● Grávidas têm mais risco de desenvolver complicações por causa da covid-19, mostra 
estudo.2

Já é sabido que as grávidas são um grupo de risco para a covid-19. Não por se infectarem mais 
que a população geral, mas sim porque têm mais risco de complicações caso adoeçam. A 
probabilidade de que a covid-19 se agrave é baixa porque se trata de mulheres jovens, mas, 
em caso de infecção pelo coronavírus, as gestantes têm mais risco que as não grávidas de 
serem levadas a UTI, precisar de ventilação mecânica ou, inclusive, de morrer. 

Foi o que constatou o Centro de Controle de Doenças (CDC) dos Estados Unidos após analisar 
a maior amostra de pacientes até o momento: 400.000 mulheres sintomáticas com covid-19, 
23.400 delas grávidas. As gestantes tinham uma probabilidade significativamente maior que as 
mulheres não grávidas de precisar de terapia intensiva (10,5 casos por 1.000, frente a 3,9). 
Também se duplicava o risco de que fossem necessária ventilação mecânica e oxigenação por 
membrana extracorpórea (ECMO). Pela primeira vez, além disso, esse estudo detectou que a 
probabilidade de morte era maior: “Foram notificadas 34 mortes (1,5 por 1.000 casos) entre 
23.434 mulheres grávidas sintomáticas, e 447 (1,2 por 1.000 casos) entre 386.028 mulheres não 
grávidas, o que reflete um aumento de 70% no risco de morte associado à gestação”, afirma o 
estudo..

Link²:https://bit.ly/3p2XEB6    

 Link3:     
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https://bit.ly/3k99SEU
https://bit.ly/3p2XEB6
https://bit.ly/3dxtSit
https://bit.ly/3dxtSit
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Sugestões de leitura

● “The challenge of maintaining good health outcomes for all during the COVID-19 pandemic – A 
view from family medicine in Wales, UK.” ¹

A pandemia de COVID-19 modificou profundamente a rotina da atenção primária no País de Gales, 
Reino Unido. Houve um grande aumento nas triagens à distancia para estes pacientes bem como na 
realização de vídeo-consultas. As consultas cara-a-cara foram mantidas no mínimo possível. Embora 
essa seja uma realidade necessária para o enfrentamento da pandemia, deve-se planejar desde já 
como será priorizado o fluxo de pacientes quando os serviços começarem a normalizar, com um 
enfoque na equidade para acesso a serviços como radiologia e patologia que contam com uma 
demanda acumulada. Garantir o acesso prioritário para a população que mais se beneficiará desses 
recursos é a melhor maneira de se assegurar um desfecho favorável para estes pacientes. 

● “The art of medicine, revisiting the 1957 and 1968 influenza pandemics..” 2

Outras duas pandemias marcaram o século 20 devido ao número de infectados e óbitos bem como a 
opinião publica e de certos tabloides sobre as mesmas. Em 1957 uma pandemia do vírus influenza 
originário de Hong-Kong e chamado de “gripe asiática” por parte da mídia ocidental foi responsável 
por 100.000 mortos somente nos EUA e Reino Unido, jornais da época chamaram de histeria as 
recomendações de distanciamento social. Novamente em 1968 outro vírus influenza deu início a uma 
pandemia com 130.000 óbitos nos países citados, o comercio e as escolas funcionavam normalmente. 
O ceticismo quanto as medidas de isolamento praticadas na atual pandemia vem de longa data assim 
como a tendência de subvalorizar o risco para a saúde pública. Simon Jenkins por exemplo disse: “A 
pandemia [1968] durou 3 anos, no entanto foi praticamente esquecida” para justificar sua descrença na 
gravidade da atual pandemia pelo COVID-19.

Link 1: https://bit.ly/3n1b4vP
Link 2:https://bit.ly/3ezpQ9V 
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Sugestões de leitura

● “The Structure of Tweets about Vaccine Safety Between Health Organizations, Experts and the 
Public: Analyzing Risk Communication Conversations.” ³

A Vaccine Safety Network é uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde para difundir estudos e 
esclarecer duvidas sobre a segurança das vacinas, tema tão em voga no atual momento. A VSN utiliza a 
rede social Twitter para divulgar as informações, porem deixa a desejar na execução. O estudo aponta 
que foram feitos apenas 12,677 tweets em meio a uma conversa se comparados com os 37,587 tweets 
solitários. Esses resultados demonstram um enfoque em postar estudos e dados sem necessariamente 
engajar nas discussões geradas pelos posts, uma maneira pouco efetiva de se utilizar a plataforma. O 
esforço em combater informações equivocadas e fake-news em seu berço, as redes sociais, é louvável, 
no entanto devemos procurar entender a fundo como esses fóruns públicos se comportam e investir 
mais no dialogo com os indivíduos do que apenas na exposição de informações “cruas.” 

Link 3: https://bit.ly/3mWF0t0
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Artigo comentado: “Covid-19: T cell response lasts for at least six 
months after infection, study shows.”  

A resposta imune celular é um aspecto de grande relevância no estudo do COVID-19 devido 
ao temor de que a mesma não possa ser sustentada. Uma notícia publicada no British Medical 
Journal (BMJ)  sobre um artigo ainda em preprint e não revisado por pares pode significar um 
passo a mais na direção de um resposta definitiva sobre o tema. A pesquisa foi realizada com 
100 pessoas seguidas por seis meses após a infecção. Os resultados mostraram que a resposta 
imune celular robusta permanece por pelo menos 6 meses até mesmo nos casos leves ou 
assintomáticos de COVID-19, sendo 50% maior nos pacientes sintomáticos. 

“Os resultados desta pesquisa são tranquilizadores, porém não significam que pessoas não 
possam ser reinfectadas para que essa afirmação seja possível serão necessários estudos com 
uma população muito maior” diz o coordenador da pesquisa, Paul Moss da Universidade de 
Birmingham. O autor também afirmou que: “[os resultados] não podem ser tomados como 
uma confirmação de que um “passaporte de imunidade” seja factível”. 

Os pesquisadores coletaram amostras de sangue e plasma de uma coorte de 2000 
funcionários da área da saúde, incluindo 100 que tinham testado positivo para SARS-CoV-2 
entre março e abril de 2020. Nenhum dos pacientes que testou positivo foi hospitalizado pela 
doença, 56 possuíam sintomas leves a moderados e 44 eram assintomáticos.

Em seguida, foram coletadas amostras de plasma mensalmente para determinar os níveis de 
anticorpos e amostras de sangue também foram coletadas após 6 meses para mensurar a 
resposta das células T obtida através de uma análise por ELISPOT e citometria de fluxo 
intracelular. A células T específicas para o vírus foram identificadas em todos os doadores.

O nível de anticorpos caiu cerca de 50% após 2 meses, mas, depois, formou-se um platô. A 
magnitude da resposta da célula T em 6 meses era fortemente relacionada com a magnitude 
do pico da resposta.

A diferença de intensidade da resposta celular entre os sintomáticos e assintomáticos não 
significa, necessariamente, que os últimos são mais susceptíveis a reinfecção, pois eles 
poderiam ser capazes de combater o vírus sem a necessidade de uma grande resposta imune.
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Artigo comentado: “Covid-19: T cell response lasts for at least six 
months after infection, study shows.”  

Além disso, aos achados podem implicar no desenvolvimento das vacinas, já que a resposta 
celular era direcionada a uma variedade de proteínas virais, incluindo a proteína que está 
sendo utilizada na maioria dos estudos relacionados a vacinas. Os autores também sugerem 
que os demais alvos também poderiam ser utilizados em futuras vacinas. Outro aspecto 
positivo é descrito por Fiona Watt, executiva do Medical Research Council: “se o vírus é capaz 
de criar uma resposta robusta, isso significa que talvez as vacinas também possam fazer o 
mesmo”.

A grande pergunta que ainda deve ser respondida, como ressaltado por Charles Bangham, 
membro da Imunologia do Imperial College London, é: “essas células T persistentes 
promovem uma proteção eficiente contra a reinfecção?”. Somente estudos posteriores 
poderão esclarecer esta dúvida.

Link 1: https://bit.ly/2TYU7Wc 

Tenha um ótimo dia!            
Juliana Chaves, Rafael Herthel e Rebeca 

Narcisa

“Ser humano é trabalhar por algo além de si 
mesmo.” 

Viktor Frankl

https://bit.ly/2TYU7Wc
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