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DESTAQUES DA EDIÇÃO

• N° de casos confirmados: 6. 901. 952 (13/12)
• Notícias: Governo entrega ao STF plano de imunização com previsão de 108 milhões de 

doses para grupos prioritários.
• Leitura recomendada:“Vacina COVID-19 e reações imunoalérgicas: posicionamento da 

Diretoria da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia - ASBAI”
• Editorial:  A call for equitable distribution of covid-19 vaccines

Destaques da PBH
 

● N° de casos confirmados: 57.330  (11/12)¹
● N° de óbitos confirmados: 1.736 (11/12)¹
● N° de recuperados: 53.187 (11/12)¹
● N° de casos em acompanhamento: 2.420 (11/12)¹
● Nível de alerta geral: AMARELO
Link¹: https://bit.ly/3gMEf3U 

https://bit.ly/3gMEf3U
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Destaques da SES-MG
    

● N° de casos confirmados: 464.545 (12/12)²
● Nº de casos novos (24h): 5.008 (12/12)²
● N° de casos em acompanhamento: 33.736 (12/12)²
● N° de recuperados: 420.164 (12/12)² 
● N° de óbitos confirmados: 10.645 (12/12)²
● Nº de óbitos (24h): 80 (12/12)²

Link²: https://bit.ly/3mdvelu

Destaques do Ministério da Saúde
  

● N° de casos confirmados: 6.901.952 (13/12)³
● Nº de casos novos (24h): 21.825 (13/12)³
● N° de óbitos confirmados: 181.402 (13/12)³
● Nº de óbitos (24h): 279 (06/12)³ 

Link³: https://bit.ly/349ZWpl

 

https://bit.ly/3mdvelu
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Editorial: SARS-CoV-2 Vaccination — An Ounce (Actually, Much 
Less) of Prevention

A pandemia de Covid-19 ainda continua, mas a expectativa do retorno à normalidade 
aumentou, contando com o sucesso das vacinas para previnir a doença e limitar sua disseminação. 

A vacina BNT162b2 é produzida com RNA modificado, que codifica uma versão da proteína 
spike contendo mutações, o que faz com que essa proteína esteja em uma conformação que induz a 
produção de anticorpos neutralizantes. Ensaios clínicos demonstraram que ela poderia induzir tanto 
resposta imune humoral quanto celular, porém, até agora, não se sabia se essas respostas poderiam 
proteger contra a doença.

Essa publicação traz os resultados da fase 3 do ensaio randomizado duplo-cego de uma nova 
vacina RNA. Nesse ensaio, 21.720 participantes receberam a vacina BNT162b2 e 21.728 participantes 
receberam placebo. Ambos os grupos receberam duas doses, com espaço de 21 dias entre elas. Na 
amostra, estavam bem representados pessoas com obesidade, outras comorbidades e maiores de 55 
anos de idade. Os resultados primários avaliados foram a segurança da vacina e a incidência de pessoas 
sintomáticas para Covid-19, com sintomas iniciados após pelo menos uma semana da segunda dose da 
vacina ou placebo. Os participantes deveriam comunicar caso apresentassem algum sintoma 
relacionado ao Covid-19 e anotar diariamente caso apresentassem sintomas adversos à vacina. Esses 
resultados são referentes a dois meses de acompanhamento. Existem planos para continuar o 
acompanhamento desses pacientes porém, uma vez que a vacina se tornar disponível para a 
população, manter a randomização do ensaio será um desafio a ser enfrentado.

Em relação aos resultados, apenas 8 casos de Covid-19 foram detectados no grupo que recebeu 
a vacina, comparado com 162 casos detectados no grupo placebo. A eficácia foi de 95%. Apesar do 
ensaio não possuir o poder analítico para avaliar subgrupos, a eficácia parece ser semelhante entre 
pessoas de baixo e alto risco. Já em relação aos efeitos adversos, a maioria dos reportados são efeitos 
leves e transitórios no local da aplicação da vacina, como dor local e eritema. Efeitos sistêmicos, como 
febre, fadiga e adenopatia foram incomuns.

O número de casos graves de Covid-19 (apenas um no grupo da vacina e nove no grupo 
placebo) é muito pequeno para se chegar a uma conclusão.

Ainda restam muitas dúvidas sobre a vacina como por exemplo, o aparecimento de efeitos 
adversos quando milhões de pessoas forem vacinadas, o tempo de eficácia da vacina e a segurança em 
grupos não contemplados no ensaio (como crianças, grávidas e imunossuprimidos).
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No entanto, os resultados do ensaio são impressionantes, sendo considerado um triunfo. A 
maioria das vacinas levou décadas para serem desenvolvidas, mas esta provavelmente passará da 
concepção à implementação da produção em larga escala em um ano.

Existem alguns problemas logísticos a serem solucionados, como o fato da vacina precisar ser 
armazenada a -70ºC. Contudo, o nível de eficácia e segurança demonstrados faz desses problemas 
questões que devem ser acolhidas e tomadas como desafio. A vacina traz uma promessa de ajudar a 
salvar vidas e a sair deste desastre global.

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

 

https://bit.ly/3mgtjfM
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Destaques do Brasil:

• Covid-19: Governo entrega ao STF plano de imunização com previsão de 108 milhões de doses 
para grupos prioritários: O Ministério da Saúde entregou, nesta sexta-feira (11), ao Supremo 
Tribunal Federal, o plano nacional de imunização contra a Covid-19, que cita a distribuição de 
108 milhões de doses para 51 milhões de pessoas de grupos prioritários. O plano é dividido 
em quatro fases, entretanto, ainda não foram divulgadas datas para o início da imunização. 
Uma nota técnica, que também foi encaminhada ao STF, juntamente com o plano de 
imunização, estima que o processo ocorra no primeiro semestre de 2021. Os grupos prioritários 
incluem profissionais da saúde, idosos, pessoas com comorbidades, indígenas, professores, 
forças de segurança e salvamento e funcionários do sistema prisional. No plano, o Ministério da 
Saúde diz que o governo disponibilizará verba para "aquisição de toda e qualquer vacina que 
adquira registro de forma emergencial ou regular que apresente eficácia e segurança para a 
população brasileira”

Link: https://bityli.com/mkDTf

• Brasil tem maior média móvel de casos de Covid desde agosto: O país registrou 690 mortes 
pela Covid-19, de acordo com o levantamento dos dados das secretarias estaduais de saúde, 
consolidados no sábado (20), chegando ao total de 181.143 óbitos desde o começo da 
pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 643. A 
variação foi de +23% em comparação à média de 14 dias atrás, indicando tendência de alta nos 
óbitos pela doença. Com relação aos casos confirmados, desde o começo da pandemia 
6.880.595 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 44.282 desses confirmados no 
último dia. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 43.414 novos diagnósticos por dia. Isso 
representa uma variação de +25% em relação aos casos registrados em duas semanas, o que 
indica tendência de alta também nos diagnósticos. A média móvel de casos é a maior desde 17 
de agosto, quando foi registrado média de 43.846 novos casos. A média mais alta que o Brasil 
registrou até aqui desde o início da pandemia foi de 46.393 casos por dia, em 27 de julho.

Link: https://bityli.com/TYktB
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Destaques do Mundo:

• Alemanha fecha comércio e escolas até 10 de janeiro para frear casos de Covid-19: A chanceler 
Angela Merkel anunciou, neste domingo (13), que a Alemanha vai fechar o comércio e as 
escolas entre os dias 16 de dezembro e 10 de janeiro para conter a propagação da Covid-19 na 
Alemanha. Apenas serviços essenciais poderão funcionar nesse período, incluindo 
supermercados, farmácias e bancos. O governo alemão também proibiu o consumo de bebidas 
alcóolicas em locais públicos para evitar aglomerações. O país está em "lockdown" parcial há 
seis semanas, com bares e restaurantes fechados, mas lojas e escolas continuavam abertas. O 
governo apoiará as empresas afetadas com um investimento de 11 bilhões de euros (cerca R$ 
67,5 bilhões) por mês.

Link; https://bityli.com/2ifjw
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Indicações de artigos

● COVID-19: laboratory diagnosis for clinicians. An updating article: 
A reação em cadeia da polimerase de transcrição reversa em tempo real com amplificação 
(RT-PCR) é a metodologia que melhor se aplica para a detecção do vírus SARS-CoV-2, sendo 
possível identificar o RNA viral. De acordo com a orientação da OMS sobre a necessidade de 
testes em massa de populações, dada a expansão da pandemia e as barreiras atuais para a 
realização de RT-PCR em taxas compatíveis com a demanda, foram desenvolvidos testes para 
investigar anticorpos e antígenos relacionados ao vírus, as metodologias disponíveis incluem os 
testes laboratoriais e os testes rápidos, que consistem, principalmente, na imunocromatografia e 
geram resultados entre 10 e 30 minutos. Apesar dos testes rápidos já estarem sendo usados na 
prática clínica,  ainda estão no estágio de avaliação e de validação, sendo que alguns deles 
foram reportados com insuficiências na performance. 

Link:https://bityli.com/EwKad
 

● Vacina COVID-19 e reações imunoalérgicas: posicionamento da Diretoria da Associação 
Brasileira de Alergia e Imunologia - ASBAI: 
As vacinas, assim como qualquer imunobiológico, são consagradas pelas inúmeras vantagens 
inerentes à proteção da saúde, apesar dos potenciais riscos de eventos adversos que, na imensa 
maioria das vezes, são leves e controláveis. A literatura médica exibe evidências robustas de 
que, até o momento, os potenciais danos causados por vacinas não superam o risco individual e 
populacional das doenças por elas preveníveis.

Link: https://bityli.com/dleZO
 

Tenha um ótimo dia!
Clarissa Braga, Gustavo Soares,  Melissa Amaral, 
Thomas Mucida.

Os grandes feitos são conseguidos não 
pela força, mas pela perseverança 
-- Samuel Johnson 
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