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DESTAQUES DA EDIÇÃO

● Brasil quase dobra média de mortes por covid em uma semana.
● Ministério da Economia insiste que há “imunidade de rebanho” em 

estados brasileiros, números mostram o contrário.
● Artigo comentado: “The Role of Medical Students During the 

COVID-19 Pandemic”.

Destaques da PBH
● Casos confirmados:  52081 | 279 novos (19/11)¹ 
● Casos em acompanhamento: 2440 (19/11)¹
● Recuperados: 48044 (19/11)¹
● Óbitos: 1597 | 7 novos (19/11)¹
● Acompanhamento de leitos hospitalares
      em Belo Horizonte (tabela - 19/11)¹: 
      NÍVEL DE  ALERTA AMARELO 
 

                                                                                                                                                                          

   Link 1: https://bit.ly/32A58Cb          
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Destaques do Ministério da Saúde

● N° de casos confirmados: 5981767 | 35918 novos (19/11).¹
● N° de casos recuperados: 5407498 (19/11).¹
● N° de óbitos confirmados: 168061 | 606 novos (19/11).¹

Link1: https://bit.ly/3kB5EXs 
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Destaques da SES-MG
● N° de casos confirmados: 390337  | 2586 novos  (19/11).¹ 
● N° de casos em acompanhamento: 20910 (19/11).¹ 
● N° de casos recuperados: 359779 (19/11).¹ 
● N° de óbitos confirmados: 9648 | 43 novos (19/11).¹             

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

    

Destaques do Brasil

● Contra todas as evidências: Ministério da Economia insiste que há “imunidade de 
rebanho” em estados brasileiros, números mostram o contrário.1

“Vários estados já atingiram ou estão próximos de atingir imunidade de rebanho. Acho 
baixíssima a probabilidade de segunda onda“, afirma secretário de Política Econômica do 
ministério, Adolfo Sachsida. Quando questionado sobre a existência de um plano caso haja 
uma nova onda, o secretário se absteve de responder por se tratar de uma pergunta 
hipotética. Apesar da possibilidade de uma imunidade “de rebanho” ter sido discutida por 
pesquisadores, nunca houve consenso quanto ao tema e, recentemente, locais que já 
apresentaram um grande número de casos relatam um aumento de hospitalizações e mortes, 
o que descredibiliza a tese.

Link1 : https://bit.ly/36MvjXG 

https://bit.ly/3kB5EXs
https://bit.ly/3krivKT
https://bit.ly/3l3hI42
https://bit.ly/36MvjXG
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Destaques do Brasil

● Brasil quase dobra média de mortes por covid em uma semana; veja situação nas 
regiões.2

A média móvel de mortes por covid-19 no Brasil chegou a 584 na quarta-feira (18), uma 
semana depois de ter atingido o menor patamar registrado desde abril. Os dados indicam um 
crescimento desde o dia 11 de novembro. 

Link2: https://bit.ly/331j4Fk 

● ‘É preciso fortalecer o SUS, pois toda a vacinação deve ser inserida no nosso sistema 
público reconhecido mundialmente’.3

O Brasil possui acordo para a vacina de COVID-19 com diversos fornecedores em 
potencial e a expectativa é de que em um futuro próximo tais vacinas estejam disponíveis. O 
país deve utilizar a experiência obtida através do Programa Nacional de Imunizações para 
garantir a distribuição das vacinas de forma equânime, incluindo os cuidados com a Rede de 
frio, inserção da vacina no SUS e transparência na escolha dos grupos a serem priorizados.

Link3: https://bit.ly/35K4oMz 
   

     

Destaques do Mundo

● Mundo registra novo recorde de mortes por Covid; África ultrapassa 2 milhões de 
casos.1

Segundo a Universidade Johns Hopkins, foram 11.274 óbitos na quarta-feira (18), 
contra 11.099 no dia anterior. É a quarta vez no mês que são registradas mais de 10 mil 
mortes em 24 horas. Já são mais de 1,3 milhão de vítimas em todo o planeta. Em destaque, a 
África ultrapassou os 2 milhões de casos e 48 mil mortes. O continente concentra apenas 4% 
dos infectados e óbitos do mundo.

Link¹: https://glo.bo/35Kco0c 
   

https://bit.ly/331j4Fk
https://bit.ly/35K4oMz
https://bit.ly/3dxtSit
https://bit.ly/3dxtSit
https://glo.bo/35Kco0c
https://bit.ly/3dxtSit
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Sugestões de leitura

● “Long covid: Damage to multiple organs presents in young, low risk patients.”¹.
Link 1: https://bit.ly/38V6xXX

Jovens e pacientes com baixo risco que tiveram o COVID 19 têm apresentado sinais de danos em 
múltiplos órgãos depois de serem inicialmente infectados, esse estudo sugere que entre os 201 
pacientes avaliados, 70% demonstraram consequências em um ou mais órgãos depois de quatro meses 
dos sintomas iniciais.  
Através de ressonância magnética, testes de sangue e um questionário online os pacientes foram 
reavaliados no Reino Unido, os principais achados foram fadiga (98%), dor muscular (88%) e dispneia 
(87%) e cefaleia (83%). Fazendo-se evidente a necessidade de um acompanhamento de médio e longo 
termo nos pacientes contaminados.

● “Letter to the editor: Understanding the impact of COVID19 on children’s physical activity 
levels in NSW, Australia”2..

Link 2:https://bit.ly/33hD6Mf 

Desde março deste ano, em decorrência da pandemia pelo COVID -19. Os governos têm estabelecido 
medidas, tais como o confinamento, fechamento das escolas, cancelamento de atividades esportivas, a 
modo de reduzir a transmissão do vírus. Desta forma, mais de 1,5 bilhões de crianças ao redor do 
mundo, foram afetadas pelas restrições. Um “novo normal” para as relações sociais tem sido 
estabelecido. E isso tem impactado no estilo de vida e no comportamento infantil.

Lembrando da importância da atividade para o bem estar tanto físico quanto mental, é importante se 
avaliar o impacto do confinamento para as crianças. 

Foram avaliado o tempo de atividade física diária, que atualmente, é preconizado que se faça pelo 
menos 60 minutos de atividade física por dia e o tempo de tela (computador, televisão e outros 
dispositivos) o maior indicativo de sedentarismo infantil. Nesse trabalho, que foi  realizado na Austrália 
foi constatado que o COVID tem afetado as crianças diferentemente dependendo dos estratos 
socioeconômicos e que medidas que auxiliem em especial as classes mais desfavorecidas, necessitam 
ser avaliadas .
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The role of medical students during the COVID-19 Pandemic¹

A pandemia do COVID-19 modificou drasticamente o ano letivo dos alunos de medicina. As 
estratégias das diferentes faculdades formam um grande espectro, desde algumas optando por 
cancelar todas as atividades até outras colocando o aluno na linha de frente. Essa situação embora não 
inédita é muito díspar do habitual e é natural que exista um descompasso entre as propostas de 
utilização de acadêmicos nesse contexto.

O autor do artigo defende a inserção de estudantes nos ambientes de trabalho com possível 
exposição ao vírus, no entanto traça suas considerações de como garantir a melhor experiência de 
aprendizado. Observa que alunos agindo apenas como expectadores se tornam possíveis vetores, 
consomem EPIs, tornando inviável e pouco proveitoso essa estratégia de ensino. Portanto é 
fundamental que os alunos sejam agentes, historicamente em pandemias passadas alunos assumiram 
em certa capacidade as funções de prestadores de saúde, fato que ajudou a aliviar o descompasso 
entre oferta e demanda.

Acadêmicos podem causar impacto tangível ao auxiliar em tarefas como atendimentos de 
rotina para pacientes ambulatoriais, colhendo a anamnese, checando o estado de exames e sanando 
dúvidas quanto à doença. Pacientes com condições crônicas que requeiram acompanhamento 
constante podem em casos selecionados se beneficiar de telemedicina por exemplo, uma modalidade 
de cuidado que garante a segura quanto a exposição do estudante ao mesmo tempo que possibilita a 
aquisição de conteúdo.

As tentativas de proteger a qualquer custo o corpo estudantil da contaminação em ambiente 
de trabalho é uma via de mão-dupla, ao mesmo tempo que possíveis contaminações serão evitadas 
com exclusão dos estudantes do meio, as perdas para a comunidade serão também muito 
significativas. Autorizar a participação dos alunos nesse momento único de suas carreiras certamente 
colaborará para melhor aprendizado bem como o ensino de valores necessários à prática médica como 
altruísmo e solidariedade com a profissão.

Link 1: https://bit.ly/2IXpQ7O 

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

Narcisa

"Comece de onde você está. Use o que você 
tiver. Faça o que você puder – Arthur Ashe”

https://bit.ly/2IXpQ7O
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