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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!

 Toque nos ícones 

Google Groups
https://bit.ly/UFMGBoletimCovid

Facebook
Página ufmgboletimcovid

Twitter
@ufmgboletimcov2

Telegram
t.me/ufmgboletimcovid

Instagram
@ufmgboletimcovid

https://bit.ly/UFMGBoletimCovid
https://www.facebook.com/ufmgboletimcovid/
https://twitter.com/ufmgboletimcov2
https://t.me/ufmgboletimcovid
https://www.instagram.com/ufmgboletimcovid/?hl=pt-br
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Destaques da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH)
● N° de casos confirmados: 30.841 (22/08)¹
● N° de casos em acompanhamento: 2.931 (22/08)¹ 
● N° de óbitos confirmados: 876 (22/08)¹
● N° de recuperados: 26.674 (22/08)¹

● NÍVEL DE ALERTA GERAL: AMARELO

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

DESTAQUES DA EDIÇÃO
● “Responding to Pandemics: What We’ve Learned from HIV/AIDS”
● “Modeling Contact Tracing Strategies for COVID-19 in the Context 

of Relaxed Physical Distancing Measures”
● OMS vê tendência de estabilização ou queda em contágio da 

COVID-19 no Brasil

https://bit.ly/3jaMBSV
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Destaques da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES-MG)
● N° de casos confirmados: 191.507 (22/08)1

● N° de casos em acompanhamento: 29.379 (22/08)1

● N° de óbitos confirmados: 4.737 (22/08)1

● N° de recuperados: 157.391 (22/08)1
Link 1: https://bit.ly/3hrK1HK 

 

 Destaques do Ministério da Saúde
● N° de casos confirmados: 3.582.362 (22/08)2

● N° de casos novos: 50.032 (22/08)2

● N° de óbitos confirmados: 114.250 (22/08)2

● N° de óbitos novos: 892 (22/08)2
Link 2: https://bit.ly/30GxSZa

Leituras Recomendadas
● Artigo do JAMA “Modeling Contact Tracing Strategies for COVID-19 in the Context of 

Relaxed Physical Distancing Measures”3: analisou, através de um modelo matemático, os 
possíveis impactos do rastreamento de contatos no controle da pandemia em um contexto 
de flexibilização do distanciamento social. De um modo geral, essa medida se mostrou 
benéfica quando em associação com a flexibilização parcial do isolamento social, mas não 
com um retorno completo aos níveis de contato antes da quarentena.

● Artigo do JAMA “Prone Positioning for Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)”4: 
descreve e justifica o uso da posição prona em pacientes com COVID-19. Esta técnica, que 
consiste em posicionar o paciente em decúbito ventral (imagem abaixo), facilitar a troca 
gasosa, melhorar 
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troca gasosa, melhora a função pulmonar e 
a distribuição do fluxo sanguíneo 
pulmonar. O uso da posição prona tem 
sido reservado para pacientes sedados 
com necessidade de ventilação mecânica, 
porém pode também ser benéfica em 
pacientes com COVID-19 que estejam 
conscientes.

Link 3: https://bit.ly/2Qh0r9M          Link 4: https://bit.ly/2Qih2tG

https://bit.ly/3hrK1HK
https://bit.ly/30GxSZa
https://bit.ly/2Qh0r9M
https://bit.ly/2Qih2tG
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Destaques no Brasil
● OMS vê tendência de estabilização ou queda em contágio da COVID-19 no Brasil.1 A crise 

do novo coronavírus no Brasil aparenta estar se estabilizando, disse nesta sexta-feira (21) a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), indicando uma luz no fim do túnel para o segundo 
país mais afetado pela Covid-19 no mundo.

● Vacinação deve começar em janeiro e produção local em abril, diz Saúde.2 O contrato que 
vai permitir o início da produção no Brasil da vacina da Oxford contra a COVID-19 deve 
ser assinado na primeira semana de setembro, segundo o secretário de Ciência, 
Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, Hélio Angotti Neto.

● País registra 142 casos de Sim-P, síndrome em crianças que pode estar associada a 
COVID-19.3 Especialistas dizem que casos são relativamente raros, mas fazem alerta para 
diagnóstico precoce.

 

Link 1: https://glo.bo/2E8vGBC Link 2: https://bit.ly/34nYrop Link 3: https://bit.ly/3aOM8mr
 

Destaques no Mundo
● Mundo chega a 800 mil mortes pela COVID-19, segundo Universidade Johns Hopkins.1 O 

dado foi atingido pouco mais de quatro meses após os primeiros 100 mil, em 10 de abril.

● Crianças com coronavírus têm maior carga viral que adultos.2 Cientistas negam, porém, 
que elas tenham maior capacidade de contágio ou maior risco de ser infectadas.

● Análise de grande surto em barco pesqueiro sugere que anticorpos protegem contra a 
COVID-19.3 Três tripulantes que tinham superado uma infecção prévia pelo vírus se livram 
de um novo contágio depois da aparição fulminante de mais de uma centena de casos a 
bordo.

● Plano de lançamento de vacina russa cria temor de mutação do novo coronavírus.4 O 
plano da Rússia de lançar sua vacina Sputnik V, contra a COVID-19, mesmo antes de testes 
completos sobre sua eficácia, causa preocupação em virologistas, que alertam que uma 
vacina parcialmente eficiente pode levar o novo coronavírus a passar por uma mutação.

 

Link 1: https://bit.ly/3ldASF0 Link 2: https://bit.ly/3hkW7Cp Link 3: https://bit.ly/3gtByCB Link 4: https://bit.ly/2YlXadG
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https://glo.bo/2E8vGBC
https://bit.ly/34nYrop
https://bit.ly/3aOM8mr
https://bit.ly/3ldASF0
https://bit.ly/3hkW7Cp
https://bit.ly/3gtByCB
https://bit.ly/2YlXadG
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Informes UFMG
● Hospital das Clínicas da UFMG faz 92 anos com pioneirismo e atuação intensa na 

pandemia.1 Instituição oferece serviços pioneiros e desenvolve atualmente mais de 300 
pesquisas e ensaios clínicos.

● Risco de transmissão do coronavírus por alimentos é baixo, afirma professor da 
Veterinária.2 Na semana passada, uma prefeitura chinesa informou que havia encontrado 
material genético do Sars-CoV-2 em frango congelado de frigorífico brasileiro.

 

Link 1: https://bit.ly/32fGeqp Link 2: https://bit.ly/3goSkCy 

Artigo: “Responding to Pandemics: What We’ve Learned from HIV/AIDS”¹

Estamos vivendo uma epidemia global e, dado o alcance do problema somado ao fato de ainda 
não temos uma vacina ou tratamento eficaz, os esforços mundiais têm sido voltados para a 
mitigação das consequências imediatas da COVID-19, nos âmbitos da saúde e economia. Diante 
desta realidade, tal abordagem é compreensível, parecendo errôneo elaborar estratégias a longo 
prazo. Entretanto, pensar além de uma resposta aguda ao SARS-CoV-2 também deve ser 
considerado, já que não iremos erradicar totalmente o vírus mesmo após os efeitos da pandemia 
serem minimizados, nem seremos poupados de novas epidemias futuras.

Estudando pandemias passadas, como a de Influenza em 1918-1919, foi compreendido o valor 
das chamadas “intervenções não farmacêuticas”, dentre as quais se insere o distanciamento 
físico. Essa intervenção, quando inserida de forma precoce e sustentada, se demonstrou efetiva 
na mitigação da influenza no século passado e tem sido empregada mundialmente frente ao 
SARS-CoV-2, com bons resultados. Mas o que foi aprendido com as respostas que se seguiram a 
1919, quando a ameaça imediata havia passado? Diante da realidade dos EUA, observou-se que, 
dada a periodicidade da influenza, a resposta governamental seguiu um padrão  de 
“pânico-negligência-pânico-negligência”, no qual não houve financiamento de políticas públicas 
nos períodos que se sucederam à emergência de ação.

Frente à pandemia de uma nova doença infecciosa, as primeiras medidas tomadas normalmente 
são a busca de teste diagnóstico preciso, boa linha de tratamento e vacina eficaz.  A importância 
desses elementos é inegável, porém eles não são suficientes para uma resposta adequada, já que 
as consequências da pandemia vão além do indivíduo, afetando de forma ampla as estruturas 
sociais. Dessa forma, o objetivo deve ser uma política pública em saúde que consiga abranger 
toda a população e não foque apenas em tratar a doença em indivíduos selecionados. 
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https://bit.ly/32fGeqp
https://bit.ly/3goSkCy
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“Acredito profundamente na capacidade do ser humano de se 
reinventar e se tornar melhor.” - Chimamanda Ngozi Adichie

Tenha um ótimo dia!
Anderson Masciel, Julia Sampaio 

e Maria Clara Scarabelli 

As ferramentas biomédicas desenvolvidas (testes, medicamentos, vacina) não possuem 
capacidade de acabarem com epidemias por si só. São necessários sistemas de vigilância em 
saúde e redes de saúde que consigam garantir a distribuição das intervenções de forma 
equitativa, culturalmente efetiva e no tempo oportuno. Devem também ser instituídos 
infraestrutura e mão de obra amplamente equipadas e capacitadas para prover tais serviços, além 
de processos de monitoramento dos impactos dessas intervenções.

Usando como referência a resposta estadunidense ao HIV/AIDS, é possível observar que, nesse 
caso, houve uma política continuada de investimento focada em prevenção, melhora dos 
desfechos em pacientes soropositivos e vigilância epidemiológica. Isso levou a uma diminuição 
significativa na prevalência e incidência da doença, mesmo sem vacina ou tratamento curativo. As 
informações obtidas com os sistemas de monitorização da doença, tornaram possíveis a 
identificação mais rápida de surtos emergentes e o direcionamento preciso dos recursos 
preventivos para as áreas de maior risco.

É evidente que a epidemiologia, transmissão e patogênese do HIV difere muito das do 
SARS-CoV-2 e que as políticas públicas direcionadas ao primeiro não podem ser diretamente 
aplicadas para o segundo. Mas os princípios aprendidos com anos de luta com o HIV, tanto nos 
EUA quanto mundialmente, demonstram como podem ser criadas respostas de sucesso a longo 
prazo na prevenção de outras pandemias que estão por vir.

Dentre os princípios necessários para uma política de proteção à população frente a uma 
pandemia, encontra-se primeiramente o investimento continuado em infraestrutura de saúde 
pública. Além disso, são importantes abordagens que busquem compreender as influências 
psicossociais no bem estar dos indivíduos; o empoderamento das comunidades mais afetadas, 
para que sejam capazes de identificar e implementar medidas de garantia de sua saúde; a 
mitigação dos impactos negativos dos medos e estigmas criados; o emprego do princípio da 
equidade, destinando mais recursos àqueles grupos com maiores riscos de adoecimento; e, por 
fim, para que a resposta à uma pandemia de doenças infeciosas seja efetiva, ela deve ser global e 
baseadas nas melhores evidências científicas disponíveis.

Link 1: https://bit.ly/34puHYc  

https://bit.ly/34puHYc
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