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● NICE guideline on long COVID

O texto menciona o guideline desenvolvido pelo NICE (National Institute for Health 
and Care Excellence) para investigação e conduta na síndrome pós-COVID. Essa 
condição, que afeta uma parcela dos pacientes que, além da infecção aguda pelo 
COVID-19, sofrem sintomas e complicações sistêmicas prolongadas, tem 
despertado preocupação sobre suas implicações e consequências. A síndrome 
pós-COVID, envolve diversos sintomas como dispneia, fadiga extrema, aperto no 
peito e disfunção cognitiva. Dados do Reino Unido relatam que 1 em cada 5 
pessoas com teste positivo para COVID-19 teve sintomas que duraram 5 
semanas ou mais e 1 em cada 10 pessoas teve sintomas que duraram 12 
semanas ou mais. Nesse contexto, é necessário que os profissionais de saúde e 
os sistemas se preparem para atender a uma demanda de cuidado prolongado 
para esses pacientes. O guideline em questão está sujeito à atualização conforme 
novas evidências forem sendo disponibilizadas.

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

https://bit.ly/3qogjan


• COVID reinfections are unusual — but could still help the virus to spread

O artigo discorre sobre as conclusões de um estudo envolvendo 20,000 
profissionais de saúde no Reino Unido. Os resultados sugerem que 
pessoas que contraem COVID-19 e se recuperam, ficarão imunes por 
vários meses depois. Intitulado “ SARS-CoV-2 Immunity and Reinfection 
Evaluation (SIREN)”, o estudo demonstrou que a imunidade natural pode 
ser tão efetiva quanto a vacinação, pelo menos durante os 5 meses que o 
estudo acompanhou os pacientes. Apenas 1% das pessoas avaliadas 
apresentou reinfecção, sugerindo que infecções repetidas são raras. Os 
investigadores do SIREN, que é o maior estudo sobre reinfecções até 
então, ainda estão coletando dados e esperam avaliar a duração da 
imunidade e se os resultados se aplicam a outras variantes do coronavírus.

Link: https://go.nature.com/35Gn5QP

https://go.nature.com/35Gn5QP


“Enquanto necessidade ontológica, a 
esperança precisa da prática para tornar-se 
concretude histórica” Paulo Freire

● Herd immunity by infection is not an option.

O artigo aborda perspectivas a respeito da imunidade de rebanho, que ocorre em 
determinadas situações, quando um vírus não consegue mais se espalhar devido 
ao baixo número de indivíduos suscetíveis ao contágio, em uma população cuja 
maioria tem algum nível de imunidade. Citando um estudo feito em Manaus-AM, 
que enfrenta atualmente uma fase de grave descontrole do COVID-19, o autor 
constata que mesmo com altas taxas de infecção pelo vírus (estimativa de 76% 
da população infectada), os habitantes da cidade não adquiriram imunidade 
coletiva. O autor infere, a partir dos dados, que este tipo de imunidade não é 
alcançada mesmo com altas taxas de infecção pelo COVID-19, com o custo de 
muitas vidas.

Link: https://bit.ly/38KmgIU
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