
BOLETIM MATINAL
COVID-19

FACULDADE DE MEDICINA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Nº 143
06 de setembro



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. 

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


BOLETIM MATINAL
COVID-19

1
06 de setembro

Destaques da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH)
● N° de casos confirmados: 35.319 (04/09)¹
● N° de casos em acompanhamento: 2.688 (04/09)¹ 
● N° de óbitos confirmados: 1.057 (04/09)¹
● N° de recuperados: 31.474 (04/09)¹

● NÍVEL DE ALERTA GERAL: AMARELO

Link 1: https://bit.ly/2Zc7VzP  

DESTAQUES DA EDIÇÃO
● “Reopening schools during COVID-19”
● Como conter surtos: “Time Course of a Second Outbreak of COVID-19 

in Beijing, China, June-July 2020”
● Fabricada em Cuba: vacina contra coronavírus mais avançada da 

América Latina.

https://bit.ly/2Zc7VzP
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Destaques da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES-MG)
● N° de casos confirmados: 231.878 (05/09)1

● N° de casos em acompanhamento: 29.990 (05/09)1

● N° de óbitos confirmados: 5.708 (05/09)1

● N° de recuperados: 196.180 (05/09)1
Link 1: https://bit.ly/33035Xs 

 

Destaques do Ministério da Saúde
● N° de casos confirmados: 4.123.000 (05/09)2

● N° de casos novos: 30.168 (05/09)2

● N° de óbitos confirmados: 126.203 (05/09)2

● N° de óbitos novos: 682 (05/09)2
Link 2: https://bit.ly/30GxSZa

Leituras Recomendadas
● Como conter surtos. Publicação do JAMA “Time Course of a Second Outbreak of 

COVID-19 in Beijing, China, June-July 2020”3: esta pesquisa realizada na China, coletou 
dados epidemiológicos da COVID-19 na cidade de Beijing durante Junho- Julho/2020 e 
analisou como foi a resposta das autoridades frente ao surto que se instalou no local. 
Inspirados pela experiência adquirida em Wuhan, o sistema de vigilância da capital chinesa 
foi capaz de reconhecer rapidamente o início de uma segunda onda de casos no país, 
iniciado no Mercado atacadista agrícola de Xinfadi. No curto período de 1 dia, o local foi 
isolado e todos os trabalhadores, visitantes recentes, contatos próximos de casos e 
residentes das comunidades vizinhas foram submetidos ao qRT- PCR, sendo identificados 
355 novos casos. Após um mês do início da ação, já não havia novos casos no local. A 
resposta destaca o benefício de vigilância altamente sensível, resposta imediata e 
contenção rápida no controle de surtos de SARS-Cov-2.

     Link 3:  https://bit.ly/3lSQKwF                     
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Leituras Recomendadas
● Publicação do The Lancet ”Azithromycin for severe COVID-19”1: Estudo realizado no 

Brasil e publicado na revista científica The Lancet nesta sexta-feira (04/09) concluiu que o 
antibiótico azitromicina não traz benefícios na recuperação de pacientes adultos 
hospitalizados com formas graves de covid-19. Este é o primeiro estudo randomizado do 
mundo para testar os efeitos da azitromicina em pacientes de covid-19 em estado grave.

● Publicação do The Lancet “Safety and immunogenicity of an rAd26 and rAd5 
vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine in two formulations: two open, 
non-randomised phase 1/2 studies from Russia”2: Estudo publicado nesta sexta-feira 
(04/09) pela revista médica The Lancet afirma que Sputnik V, vacina russa contra o novo 
coronavírus, produziu resposta de anticorpos em todos os participantes dos testes em 
estágio inicial. O artigo traz resultados de estudo conduzido em junho e julho deste ano 
com 76 pessoas, mostrando que 100% dos participantes desenvolveram anticorpos para o 
novo coronavírus e nenhum efeito colateral sério. Os efeitos colaterais mais comuns foram 
dor no local da injeção, hipertermia, dor de cabeça, fraqueza e dor muscular e em 
articulações. A conclusão do artigo indica que a vacina induz forte resposta imunológica e 
é segura, mas ainda é necessário mais dados para avaliar a eficácia da vacina na prevenção 
de covid-19.

Link 1:  https://bit.ly/2DBfN6k Link 2:   https://bit.ly/322VFTT 

Informes UFMG
● 'Mundos possíveis': UFMG reinventa Festival de Inverno em formato virtual.3 Programação 

vai de 14 a 23 deste mês, com shows, exposições, palestras, seminário e rodas de 
conversa; a participação é gratuita.

● 'Outra estação': pandemia afeta o campo de maneira desigual.4 Enquanto alguns setores 
da agropecuária apresentaram lucro nos últimos meses, outros amargam prejuízos. 
Agricultores familiares estão entre os mais prejudicados.

Link 3: https://bit.ly/3jSK5ke Link 4: https://bit.ly/2QXFTDz 
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Destaques no Brasil
● Conselho de Saúde pede fim da propaganda anti vacina de Bolsonaro.1 A recomendação 

acontece após presidente defender que “ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina”, 
frase que ganhou repercussão numa propaganda elaborada pela Secom.frase que ganhou 
repercussão numa propaganda elaborada pela Secom. 

● Vacina russa começará a ser testada no Brasil no início de 2021.2 Projeto mais avançado de 
imunização contra a covid-19, a vacina será colocada no mercado pelo Instituto de 
Tecnologia do Paraná.

● Famílias do MST já doaram 430 toneladas de alimentos durante a pandemia no Paraná.3 
Quinze hortas comunitárias foram iniciadas em acampamentos para fortalecer as doações.

● Cacique Raoni recebe alta do hospital depois de se recuperar da covid-19.4 É a segunda 
internação do cacique em menos de dois meses, logo após a perda da mulher, Bekwyjkà 
Metuktire, em julho.

    Link 1: https://bit.ly/3308v4O       Link 2: https://bit.ly/2R0RMbX        Link 3: https://bit.ly/3bxcXMk       Link 4: https://bit.ly/2F59AQP 

Destaques no Mundo
● Fabricada em Cuba: vacina contra coronavírus mais avançada da América Latina.5 No caso 

de um final positivo, país terá sua própria vacina contra o novo coronavírus disponível para 
a população no primeiro trimestre de 2021.

● Maharashtra (Índia) supera SP e é o estado com mais casos de Covid-19 no mundo.6 O 
estado indiano de Maharashtra registrou 843.844 casos confirmados de Covid-19, 
segundo a Universidade Johns Hopkins. Com essa marca, a região indiana se tornou, nesta 
sexta-feira (4), o estado com mais casos confirmados de coronavírus no mundo, 
ultrapassando São Paulo, que registrou 837.978.

● Trump quer vacina para covid-19 antes das eleições: por que pressa é arriscada.7 A dois 
meses da eleição presidencial, marcada para 3 de novembro, a administração de Donald 
Trump corre contra o tempo para fazer a vacina contra coronavírus chegar aos americanos 
nem que seja apenas um dia antes de os cidadãos comparecerem às urnas.

Link 6: https://bit.ly/3bvMQVJ             Link 6: https://bit.ly/3h0hIif            Link 7: https://bbc.in/2ZaPdIW
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Editorial: “Reopening schools during COVID-19”1

O COVID-19 se tornou um entrave à educação no mundo todo, no qual o funcionamento das 
escolas deve encontrar o equilíbrio entre o risco que o vírus impõe a saúde da população e os 
prejuízos para os alunos de interromper as atividades presenciais. Os planos de abertura são 
distintos entre diferentes lugares, entretanto essa decisão deve ser norteada e respaldada no 
conhecimento científico adquirido sobre o SARS-Cov-2.

Crianças e adolescentes (3-18 anos) ao desenvolver a doença, em sua maior parte, têm uma 
manifestação leve ou se mantêm assintomáticos, mas, mesmo tendo menor susceptibilidade, sua 
capacidade de transmissão provavelmente permanece similar a de adultos. Nas escolas, as 
infecções são trazidas da comunidade e já foi observado que em locais onde as medidas de 
controle ao SARS-Cov-2 são empregadas de forma rigorosa, a transmissão dentro do ambiente 
escolar se tornam raras. Os grandes surtos escolares estão associados a altas taxas de transmissão 
locais, além da negligência das medidas de distanciamento físico e proteção individual.

Diante disso, o que as escolas podem fazer para proporcionar uma abertura segura? Existem três 
estratégias de mitigação importantes que devem ser consideradas. Em primeiro lugar, deve-se 
minimizar ao máximo a entrada de novas infecções na escola. Para isso, é importante que seja 
feito rastreio diário de sintomas nos estudantes, identificando os casos suspeitos, que devem ser 
orientados a realizar teste diagnóstico. O problema encontrado aqui é a alta prevalência de 
assintomáticos (15-50% em crianças e 10-30% em adultos) e a presença dos pré sintomáticos, que 
podem ser infecciosos mesmo na ausência de sintomas. Desta forma, as aulas presenciais só 
devem ser consideradas quando a infecção estiver controlada na comunidade local.

Em segundo lugar, caso ocorra uma nova infecção no ambiente escolar, deve-se lançar mão das 
medidas não farmacológicas de mitigação do vírus, focando não apenas no distanciamento, mas 
também na diminuição do tempo de exposição, já que a transmissão pode ocorrer tanto por 
gotículas como por aerossóis. Dentre essas medidas estão: limitar o número de ocupantes da sala, 
evitar atividades como canto e esportes de contato, melhorar a ventilação do ambiente e tornar 
obrigatório o uso de máscaras. 
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“O velho mundo agoniza, um novo mundo tarda a nascer, e, 
nesse claro-escuro, irrompem os monstros”. Antonio Gramsci 
- Cadernos do Cárcere (1926-1937)

Tenha um ótimo dia!
Anderson Masciel, Julia Sampaio 

e Maria Clara Scarabelli 

Por último, considerando o cenário no qual não foi possível evitar novos casos, a transmissão 
secundária do vírus deve ser minimizada ao menor número de pessoas possível. Para isso, as 
escolas podem organizar os alunos em pequenos grupos que se mantenham isolados entre si. 
Assim, no caso de uma nova infecção, apenas parte dos alunos estará sob o risco de contrair a 
COVID-19 e necessitará de afastamento das atividades.

As três medidas apresentadas atuam em diferentes momentos da transmissão e possuem 
separadamente, efetividade limitada. Entretanto, ao serem combinadas conseguem diminuir a 
probabilidade dos alunos, professores e demais funcionários das escolas de contraírem o 
SARS-Cov-2 e se tornarem doentes. É importante ressaltar, por fim, que a volta às aulas 
presenciais de forma segura está diretamente relacionada ao quanto uma comunidade prioriza a 
mitigação do vírus e sua propagação.

Link 1: https://bit.ly/323k7oh 
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