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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

● “Infectados pela covid no Brasil chegam a 47 mil em 24h e voltam a 
níveis de agosto.”.

● Análises realizadas com a vacina Sputinik evidenciaram eficácia de 
91.4% depois de 28 dias e 95% depois de 42 dias.

● Artigo comentado: “The Advisory Committee on Immunization 
Practices’ Ethical Principles for Allocating Initial Supplies of COVID-19 
Vaccine — United States, 2020”.

Destaques da PBH
● Casos confirmados: 53.625 | 288 novos (26/11)¹ 
● Casos em acompanhamento: 2549 (26/11)¹
● Recuperados: 49.441(26/11)¹
● Óbitos: 1635 | 10 novos (26/11)¹
● Acompanhamento de leitos hospitalares
      em Belo Horizonte (tabela - 26/11)¹: 
      
 

                                                                                                                                                                          

   Link 1: https://bit.ly/33knXtu         
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Destaques do Ministério da Saúde

● N° de casos confirmados: 6.204.220| 37.614 novos (26/11).¹
● N° de casos recuperados: 5.528.599 (26/11).¹
● N° de óbitos confirmados: 171.460 | 691 novos (26/11).¹

Link1:https://bit.ly/3o1d8EA 
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Destaques da SES-MG
● N° de casos confirmados: 406.880 |3.338 novos  (26/11).¹ 
● N° de casos em acompanhamento: 23.650 (26/11).¹ 
● N° de casos recuperados: 373.326 (26/11).¹ 
● N° de óbitos confirmados: 9.904 | 46 novos (26/11).¹             

                                                                                                                                                                          Link 1: https://bit.ly/39qK598           

    

Destaques do Brasil

● “Brasil tem a maior taxa de transmissão de covid-19 desde maio‘’.1
.

O Centro de Controle de Epidemias do Imperial College, instituição científica de Londres, 
divulgou que o Brasil alcançou nesta semana a maior taxa de transmissão da covid-19 desde 
maio. O chamado ritmo de contágio (RT) chegou a 1,30 segundo os dados do instituto, o que 
significa que 100 pessoas infectadas transmitem a doença para 130. O número diz respeito à 
semana iniciada nesta segunda-feira (23) e é o maior detectado pelo College desde a semana 
do dia 24 de maio, quando estava em 1,31.

Link1:https://bit.ly/3774WvA 

https://bit.ly/3o1d8EA
https://bit.ly/39qK598
https://bit.ly/3l3hI42
https://bit.ly/3774WvA
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Destaques do Brasil

● “Infectados pela covid no Brasil chegam a 47 mil em 24h e voltam a níveis 

de agosto.”2

O crescimento da covid-19 no Brasil está retomando os níveis apresentados até o fim do mês 
de agosto. Nesta quarta-feira (25), o total de novos pacientes com a doença aumentou 47.898 
em 24 horas, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass). O 
número de pessoas que foram contaminadas desde que o vírus chegou ao país soma 
6.166.606.

Link2:https://bit.ly/3fC0BnY 

● “Bolsonaro e seus militares estão cada vez mais perdidos na pandemia‘’.3

Quando apoiou a aventura de Jair Bolsonaro na campanha de 2018, o ex-comandante do 
Exército, general Eduardo Villas Bôas, sabia que o então candidato à Presidência não tem 
perfil de gestor. Por isso, o projeto avançou prevendo a participação no governo de militares 
de alta patente da reserva e da ativa. A ideia era que os generais, almirantes e brigadeiros 
ajudassem tanto a conter os arroubos de Bolsonaro quanto a administrar o Brasil. Como fica 
provado a cada dia, a empreitada não deu certo. Mais que isso. Está dando muito errado.

Link3:https://bit.ly/2J3OILX 

● “O Brasil Precisa do SUS – Carta ao Povo Brasileiro”.4

Link4:https://bit.ly/37bFV2n    

Reconhecer a grandeza do SUS, que salvou a vida de milhões de pessoas e poderá salvar 
ainda mais com estrutura e financiamento adequados.  A saúde do Brasil precisa do SUS. A 
economia do Brasil precisa do SUS. O povo brasileiro precisa do SUS forte, público, integral e 
universal. Defender o SUS é defender a vida. Junte-se a esta campanha. O Brasil Precisa do 
SUS.     

https://bit.ly/3fC0BnY
https://bit.ly/2J3OILX
https://bit.ly/37bFV2n
https://bit.ly/3dxtSit
https://bit.ly/3dxtSit


3

BOLETIM MATINAL
COVID-19

4
27 de novembro

   

     

Destaques do Mundo

● “Second interim analysis of clinical trial data showed a 91.4% efficacy for 
the sputnik v vaccine on day 28 after the first dose; vaccine efficacy is over 
95% 42 days after the first dose”1

Análises realizadas com a vacina Sputinik evidenciaram eficácia de 91.4% depois de 28 dias e 95% 
depois de 42 dias.

Link¹:https://bit.ly/3nWRd1a  
   

● “After Admitting Mistake, AstraZeneca Faces Difficult Questions About Its 
Vaccine”2

O anúncio dessa semana que a vacina AstraZeneca que possui preço acessível (custa o preço de um 
coco de café) e fácil de fazer, demonstrou efetividade maior que 90% foi recebida com muitas 
comemorações, entretanto descobriu-se que um erro chave na dosagem da vacina recebida por alguns 
participantes, dessa forma, serão necessários mais testes de eficácia.

Link²: https://nyti.ms/3mcjoZF

https://bit.ly/3dxtSit
https://bit.ly/3dxtSit
https://bit.ly/3nWRd1a
https://bit.ly/3dxtSit
https://nyti.ms/3mcjoZF
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Sugestões de leitura

● “A Randomized Trial of Convalescent Plasma in Covid-19 Severe Pneumonia.”¹ Apesar do 
plasma convalescente ser frequentemente administrado para pacientes com COVID-19, há um 
pequeno volume de dados obtidos a partir de estudos randomizados controlados, sendo a 
maior parte dos dados derivados de estudos observacionais que demonstraram melhora nos 
desfechos clínicos. O artigo em questão se trata justamente de um estudo randomizado 
realizado com 333 pacientes adultos hospitalizados com pneumonia grave causada por 
COVID-19, sendo que a taxa de administração de plasma foi de 2:1. O desfecho primário era o 
estado clínico do paciente 30 dias após a intervenção, mensurado através de uma escala. No 
30º dia, não houve diferença significativa entre os grupos. A mortalidade total foi de 10,96% no 
grupo que recebeu plasma e 11,43% no grupo placebo. A titulação total de anticorpos foi maior 
no grupo do plasma no D2 após a intervenção. Os eventos adversos foram similares entre os 
dois grupos.

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

● “Diagnosis, Management, and Pathophysiology of Arterial and Venous Thrombosis in 
COVID-19”2. A associação da infecção por SARS-CoV-2 e complicações trombóticas ocorreu em 
2,6% de 229 pacientes hospitalizados não críticos e em 35,3% de 170 pacientes hospitalizados 
críticos, segundo um registro americano. O risco em pacientes não hospitalizados é 
desconhecido. Os achados de autópsia demonstram microtrombos em múltiplos sistemas, 
sugerindo que a trombose pode contribuir para a disfunção multissistêmica da COVID-19 grave. 
Anormalidades pró-trombóticas já foram identificadas, apesar da fisiopatologia não ser 
totalmente conhecida. Entretanto, imagina-se que a patofisiologia seja mais dependente de 
plaquetas e relacionada com a inflamação endotelial mediada pelo vírus quando comparada 
com outras doenças. Também é reconhecido que a inflamação sistêmica grave e o 
comprometimento respiratório estão associados com uma maior prevalência de complicações. 
Um fato não conhecido é o grau em que o SARS-CoV-2 aumenta o risco de tromboembolismo. 
A prevenção dos eventos tem sido realizada com através de baseados em outras doenças 
agudas, apesar de guidelines sugerirem o uso de heparina de baixo peso molecular ou 
fondaparinux. A manutenção da profilaxia após a alta também é polêmica com opiniões opostas 
em diferentes protocolos.

Link 2: https://bit.ly/39kSVFI  
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The Advisory Committee on Immunization Practices’ Ethical 
Principles for Allocating Initial Supplies of COVID-19 Vaccine¹

Artigo publicado no “Morbidity and Mortality Weekly Report” aborda as 
recomendações elaboradas pelo Comitê Consultivo em Práticas de Imunizações (ACIP) quanto 
a utilização das doses da vacina para COVID-19. 

O processo de recomendação inclui um método baseado em evidências explícito e 
transparente para avaliar a segurança e a eficácia das vacinas, além da sua implementação, 
uma vez que o suprimento inicial será provavelmente limitado. Dessa forma, o Comitê 
estabeleceu princípios éticos responsáveis por guiar o processo de alocação das vacinas, são 
eles: maximizar os benefícios e diminuir os riscos; promover justiça; mitigar as iniquidades em 
saúde; promover transparência. 

A distribuição da vacina deve maximizar os seguintes benefícios: redução das infecções 
por SARS-CoV-2 e da morbimortalidade associada com a COVID-19, o que reduz a sobrecarga 
dos serviços de saúde e permite a manutenção do funcionamento geral da sociedade. A 
identificação dos grupos mais beneficiados pela vacinação deve ser baseada em evidências 
científicas, levando em consideração o risco aumentado de infecção e de gravidade da 
doença, além do papel essencial de alguns trabalhadores.

Por sua vez, a justiça é a obrigação de proteger e fornecer a mesma oportunidade para 
todas as pessoas, permitindo que as mesmas possam usufruir a maior saúde e bem-estar 
possível. Assim, a alocação das vacinas deve promover justiça ao garantir que todas as 
pessoas tenham a mesma oportunidade de serem vacinadas, inicialmente, em grupos seguida 
pela população em geral após o aumento de disponibilidade. 

A influência das disparidades na gravidade e mortalidade da COVID-19 e o 
envolvimento de determinantes sociais no risco da doença estão bem documentados, logo as 
estratégias de distribuição devem visar a redução e/ou prevenção de tais disparidades, 
especialmente o acesso à saúde.
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The Advisory Committee on Immunization Practices’ Ethical 
Principles for Allocating Initial Supplies of COVID-19 Vaccine¹

Por último, para que a transparência seja alcançada o planejamento deve ser baseado 
em evidências, além de claro, compreensível, disponível e o envolvimento público deve ser 
facilitado. 

Durante o período em que o aporte da vacina será limitado, a ACIP definiu os seguintes 
grupos como preferenciais: profissionais da área da saúde, outros trabalhadores essenciais, 
adultos com condições médicas de alto risco e pessoas com idade igual ou superior a 65 anos. 

Atualmente, estima-se que o número inicial de doses permitirá a vacinação de 20 
milhões de pessoas e, apesar da sobreposição entre os grupos, tal valor não será suficiente 
para os quatro grupos, pois, por exemplo, os profissionais da saúde e os outros trabalhadores 
essenciais já somam aproximadamente 100 milhões de pessoas. Portanto, as discussões da 
ACIP indicam um consenso de que as primeiras doses devem ser direcionadas ao profissionais 
da saúde. Caso o fornecimento permaneça reduzido, pode ser necessária a identificação de 
subtipos.

Link 1: https://bit.ly/366WVaM  

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

Narcisa

"O que me preocupa não é o grito dos maus. 
É o silêncio dos bons.”

Martin Luther King

https://bit.ly/366WVaM
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