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DESTAQUES DA EDIÇÃO

● N° de óbitos confirmados nas últimas 24h: 697 (01/12)
● Um dia após eleição, São Paulo endurece quarentena;
● Como a Europa tem enfretado a segunda onda da covid-19;
● Com alta da covid-19 no Brasil, pesquisadores pedem fechamento das 

praias;
● Artigo: O papel  do remdesivir no tratamento da covid-19.

Destaques da PBH
 

● N° de casos confirmados: 54.754 | 341 novos (01/12)¹
● N° de óbitos confirmados: 1.662 | 12  novos (01/12)¹
● N° de recuperados: 50.524 (01/12)¹
● N° de casos em acompanhamento: 2.568 (01/12)¹
● NÍVEL DE ALERTA GERAL: AMARELO
Link¹:   https://bit.ly/3qlue1G
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Destaques da SES-MG
    

● N° de casos confirmados: 419.655  (01/12)²
● Nº de casos novos (24h): 3.320  (01/12)²
● N° de casos em acompanhamento: 26.895 (01/12)²
● N° de recuperados: 382.709 (01/12)² 
● N° de óbitos confirmados: 10.051 (01/12)²
● Nº de óbitos (24h): 10 (01/12)²
Link²:  https://bit.ly/3odLww6

Destaques do Ministério da Saúde
  

● N° de casos confirmados:6.386.787 (01/12)³
● Nº de casos novos (24h):50.909 (01/12)³
● N° de óbitos confirmados:173.817 (01/12)³
● Nº de óbitos (24h): 697 (01/12)³ 
Link³: https://bit.ly/3lgPwuq

https://bit.ly/3lgPwuq
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Artigo principal: O papel do remdesivir no tratamento da 
COVID-19

A descoberta de antivirais que reduzem mortalidade de infecções respiratórias 
virais graves vem sendo desafiadora. Os ensaios clínicos de fase 3 do baloxavir e 
pimovidir não tiveram sucesso; lopinavir-ritonavir e hidroxicloroquina também não 
foram eficazes no tratamento da COVID-19. Os estudos com remdesivir não tem 
mostrado diferença significativa na taxa de mortalidade por COVID-19 em relação ao 
tratamento convencional.

A imunopatologia da COVID-19 pode explicar os resultados desanimadores. A 
fase inicial de replicação viral intensa progride para falência respiratória em 8-9 dias de 
infecções graves devido à resposta inflamatória do hospedeiro, sendo que a 
concentração viral é substancialmente menor quando atinge essa fase final. A supressão 
inflamatória com corticosteroides se mostrou eficaz em reduzir a mortalidade, com 
maior benefício nos pacientes que precisam de ventilação mecânica. Essa história 
natural sugere uma janela de oportunidade para os antivirais antes da inflamação 
fulminante se instalar; o remdesivir mostrou uma tendência de reduzir mortalidade em 
pacientes que requerem baixo ou alto fluxo de oxigênio, mas não naqueles que 
requerem ventilação mecânica. Houve evidências de que o remdesivir reduz o tempo 
de recuperação clínica, definido pela alta hospitalar ou internação continuada sem 
necessidade de oxigênio suplementar ou cuidados médicos; porém essa redução de 
tempo ocorreu somente em pacientes que receberam o antiviral com 10 dias ou menos 
do início dos sintomas.



4

BOLETIM MATINAL
COVID-19

4
02 de Dezembro

 

Assim, observa-se que para pacientes com quadros leves ou moderados de 
COVID-19 sem necessidade de suporte ventilatório não há benefício significativo com 
o uso do remdesivir após 28 dias do início dos sintomas. Mas para indivíduos com alto 
risco de hiperinflamação que foram diagnosticados sintomáticos (menos de 10 dias) e 
que requerem oxigênio suplementar, o antiviral diminuiu o tempo de recuperação e 
reduzir o risco de progressão da doença, de forma que apresenta bom custo-benefício 
em alguns cenários. Os riscos e benefícios em pacientes com COVID-19 grave que 
requerem alto fluxo de oxigênio ou ventilação mecânica são incertos; os estudos 
apontam baixo risco do remdesivir causar prejuízos, mas é crucial saber se há algum 
efeito adicional se foram usados em combinação com corticosteroides, bem como com 
drogas imunomoduladores e anticorpos monoclonais. São necessários mais estudos 
para avaliar o efeito do remdesivir na resposta inflamatória e na dinâmica viral. O 
otimismo acerca dos ensaios clínicos de fase 3 das vacinas não devem diminuir a 
importância de se descobrir uma alternativa terapêutica eficaz. Até o momento, o 
antiviral é uma opção de tratamento importante somente para alguns grupos de 
pacientes.

Link: https://bit.ly/2Ji8aVn

https://bit.ly/2Ji8aVn
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Destaques do Brasil:

• Um dia após eleição, São Paulo endurece quarentena.  Com aumento dos 
casos de covid-19, João Dória anuncia que 100% do Estado volta para a 
fase amarela de flexibilização, o que restringe horário de comércios e 
restaurantes. O atendimento presencial no comércio sai da capacidade 
limitada de 60% para 40%, podendo funcionar por, no máximo, 10 horas 
por dia. A mudança não afeta a retomada das escolas.
Link: https://bit.ly/3luN1UC 

• Com alta de covid-19, pesquisadores pedem a governantes fechamento 
de praias. Especialistas da Fiocruz e da UFRJ emitiram documentos que 
recomendam, com urgência, o retorno do isolamento social nas regiões do 
país com casos novamente em alta, além de pedirem uma ação conjunta 
entre esferas municipal, estadual e federal. O argumento é o aumento 
acelerado de casos sem mesmo ter acabado a primeira onda.
Link: https://bit.ly/3fYBvja 

• Só 12 em cada 100 brasileiros ficaram em isolamento em outubro, mostra 
IBGE.  A população brasileira está cada vez mais flexibilizando as medidas 
de distanciamento social. Seus indicadores atingiram os menores níveis em 
outubro, com redução praticamente pela metade em três meses, desde 
julho. Caiu também a proporção de pessoas que só saíam em caso de 
necessidade básica.
Link: https://bit.ly/37tg1HB 

• O que a ciência diz sobre o uso de máscaras para proteger contra 
covid-19, colocado em xeque por Bolsonaro. Em sua live da última 
quinta-feira, o presidente lançou dúvidas sobre a efetividade das máscaras, 
em total discordância às recomendações adotadas por entidades nacionais 
e internacionais, que asseguram que a máscara traz dois benefícios: 
protege quem usa e resguarda quem está perto de um infectado.
Link: https://bbc.in/3qkkW68 

https://bit.ly/3luN1UC
https://bit.ly/3fYBvja
https://bit.ly/37tg1HB
https://bbc.in/3qkkW68
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Destaques do Mundo:

• Como a segunda onda de covid-19 explodiu e caiu após um mês de 
lockdowns na Europa. Países, como França, Itália, Reino Unido e Espanha, 
adotaram o lockdown, estratégia drástica que obriga o distanciamento 
social em larga escala e garante que o vírus encontrará cada vez menos 
pessoas para infectar. Causa, entretanto, um enorme impacto 
socioeconômico.
Link: https://glo.bo/39BvdoD 

• O estudo americano que aumenta dúvidas sobre real origem da 
pandemia. Estudo foi publicado pelo Centro de Controle e Prevenção de 
Doenças dos Estados Unidos e mostra que vírus já circulava pelo mundo 
semanas ou meses antes do primeiro grande surto em Wuhan. 
Pesquisadores identificaram que 39 americanos já haviam desenvolvido 
anticorpos contra o coronavírus duas semanas antes do alerta da China.
Link: https://bbc.in/3lt6Com 

• Covid-19 vai aumentar em 40% número de pessoas que precisam de ajuda 
humanitária em 2021, aponta ONU. De acordo com a organização, cifras 
de pessoas vítimas da pobreza extrema aumentaram dramaticamente em 
um ano. A previsão é que uma em cada 33 pessoas no mundo precisará de 
ajuda para necessidades básicas, como alimento, água e saneamento, 
principalmente Síria, Iêmen, Afeganistão, Congo e Etiópia.
Link: https://glo.bo/3qmk1T0 

• Decoração de Natal nas lojas de Nova York traz homenagem a 
profissionais de saúde na pandemia de covid-19. A cidade foi uma das 
mais atingidas em todo o mundo ainda na primeira onda da doença. Com 
mensagens de agradecimento aos trabalhadores de serviços essenciais e 
personagens vestindo máscaras, empresas deixaram mensagens de apoio 
à população e aos profissionais.
Link: https://bit.ly/2Jx2vdC 

https://glo.bo/39BvdoD
https://bbc.in/3lt6Com
https://glo.bo/3qmk1T0
https://bit.ly/2Jx2vdC
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Indicações de artigos
•  Offline: Europe and COVID-19–struggling with tragedy
Os dados apontam que o número de mortes diárias por COVID-19 continuará a 
subir nas próximas semanas, atingindo um pico de 7000 mortes por dia em 
janeiro, o que deve levar a um colapso hospitalar de dezembro a fevereiro. A 
COVID-19 é a segunda causa de morte na Europa atualmente (atrás apenas da 
doença isquêmica do miocárdio) e mesmo assim o uso de máscaras está abaixo 
de 50% em vários países. Mas acima disso, a crise na Europa também é política: 
cita-se o caso da Bélgica em que os políticos demonstraram medo e insegurança 
ao tentar entender como o país atingiu a maior taxa de mortalidade por 
COVID-19; além disso, é apontado como o Centro de Controle de Doenças da 
Europa (ECDC) não conseguiu coordenar as ações de saúde nos países e sobre o 
pior cenário que ainda está por vir no continente europeu.
Link: https://bit.ly/37ue91n

• COVID-19 lockdown effects on gender inequality
O texto discute como o lockdown na Itália teve impacto nos grupos de 
pesquisadores de astronomia e astrofísica do país, os quais são o que tem a 
maior proporção de mulheres. Como houve fechamento das escolas, houve 
aumento no volume de tarefas domésticas, sendo que as mulheres cientistas em 
média fazem quase o dobro das atividades de casa em relação aos seus parceiros 
do sexo oposto, o que resultou em um volume de trabalho dividido 
desigualmente entre homens e mulheres  e que impactou na sua produtividade 
científica e nas suas carreiras. Isso chama a atenção para a comunidade tomar 
medidas para assegurar oportunidades iguais para homens e mulheres em 
entrevistas de emprego e propostas futuras, visto que o sucesso nessa área é 
baseado no número e qualidade de publicações.
Link: https://go.nature.com/2Ji8J1r

https://bit.ly/37ue91n
https://go.nature.com/2Ji8J1r
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Tenha um ótimo dia!
Felipe Lopes, Larissa Rezende, Matheus Duarte

O segredo da existência não consiste 
somente em viver, mas em saber para que 
se vive.                          

Fiódor Dostoiévski 

• Sixty-Day Outcomes Among Patients Hospitalized With COVID-19

Até o momento, pouco se sabe sobre os desfechos a longo prazo de pacientes 
hospitalizados com COVID-19. O estudo teve como objetivo descrever os 
desfechos clínicos, financeiros e de saúde mental 60 dias após a alta de 
pacientes com COVID-19, então foi feita uma coorte observacional de pacientes 
com COVID-19 internados em 38 hospitais. Os resultados mostram que 1 a cada 
3 pacientes morreram durante a internação ou em até 60 dias após a alta, sendo 
que nos sobreviventes foi observada maior morbidade e sintomas  físicos e 
emocionais. Isso mostra que os impactos da COVID-19 vão além da 
hospitalização,  com sequelas de sepse a longo prazo e outras doenças 
respiratórias virais graves. Também observou-se que 1 a cada 5 pacientes não 
tiveram seguimento na atenção básica, o que reforça a necessidade de modelos 
mais eficazes para oferecer suporte a esses pacientes.

Link: https://bit.ly/3oqLmBJ

  

https://bit.ly/3oqLmBJ
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