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DESTAQUES DA EDIÇÃO
• N° de casos confirmados no Brasil: 20.804.215 (01/09)
• Editorial: Atravessando o Rubicão: uma linha tênue entre esperar e vacinar adolescentes contra a 

Covid-19
• Notícias: Covid-19: o que você precisa saber sobre o passaporte da vacina | Uso de anticoagulantes 

reduz em 67% o risco de trombose em recuperados da Covid-19 | Salvador começa a aplicar 3ª 
dose em idosos nesta segunda  | Desde o aumento das hospitalizações até as manifestações de 
longo prazo da Covid, as crianças podem ser duramente atingidas pela Covid-19. Veja porque os 
médicos dizem que as crianças devem ser protegidas | Entre as crianças, as taxas mais altas de 
casos de Covid-19 estão entre os adolescentes mais velhos

• Artigos: Covid em crianças | Resultados de um ano de pacientes em cuidados intensivos após a 
síndrome inflamatória multissistêmica em crianças após a Covid-19 | Síndrome Inflamatória 
Multissistêmica em Crianças (SIM-P) 

Destaques da PBH
   ● N° de casos confirmados: 270.914 | 106 novos casos (01/09)¹ 
   ● N° de óbitos confirmados: 6.539 | 8 novos óbitos (01/09)¹ 
   ● N° de recuperados: 261.512 (01/09)¹ 
   ● N° de casos em acompanhamento: 2.863 (01/09)¹

NÍVEL DE ALERTA GERAL: VERDE
        Link¹: https://bit.ly/3BxlNFj
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Destaques da SES-MG
    

● N° de casos confirmados: 2.069.230 (01/09)²
● N° de casos novos (24h): 2.892 (01/09)²
● N° de casos em acompanhamento: 38.929 (01/09)²
● N° de recuperados: 1.977.219 (01/09)² 
● N° de óbitos confirmados: 53.082 (01/09)²
● Nº de óbitos (24h): 96 (01/09)²  

Link²: https://bit.ly/3ywLDrn

Destaques do Ministério da Saúde
  

      ● N° de casos confirmados: 20.804.215 (01/09)³ 
      ● Nº de casos novos (24h): 27.345 (01/09)³ 
      ● N° de óbitos confirmados: 581.150 (01/09)³ 
      ● Nº de óbitos (24h): 737 (01/09)³  
Link³: https://bit.ly/2WGgN28

Destaques do mundo

● N° de casos confirmados: 218.222.174 (01/09)4

● Nº de casos novos (24h): 695.747 (01/09)4

● N° de óbitos confirmados: 4.527.993 (01/09)4

● N° de óbitos (24h): 12.053 (01/09)4 
Link4: https://bit.ly/3eHwvAL
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Editorial

● Atravessando o Rubicão*: uma linha tênue entre esperar e vacinar 
adolescentes contra a Covid-19

Crossing the Rubicon: A fine line between waiting and vaccinating adolescents against 
COVID-19

*A expressão “atravessar o Rubicão” remete à decisão de Júlio César, no ano de 49 A.C., de 
afrontar o senado romano e cruzar com tropas o Rio Rubicão, na Itália, o que era vedado pela 
lei da época

Em exposições ao vírus, as crianças geralmente desenvolvem uma infecção das vias aéreas 

superiores ou se mantêm assintomáticas. Em maio de 2021, várias agências reguladoras estenderam a 

autorização de uso emergencial da vacina da Pfizer-BioNTech para crianças entre 12 e 15 anos e é 

provável que outras vacinas recebam autorização similar. Consequentemente, diversos países 

desenvolvidos começaram a vacinar adolescentes, como EUA, Canadá, Israel e outros. Enquanto 

países como o Reino Unido deliberam sobre essa decisão, a OMS e outros países se posicionam contra 

a vacinação de adolescentes, exceto em crianças com alto risco de Covid-19 e outros grupos 

prioritários, até que mais evidências sejam reunidas. 

Os prós da vacinação de adolescentes

Os adolescentes possuem riscos semelhantes de Covid-19 quando comparados aos jovens 

adultos, e os argumentos para vaciná-los são essencialmente os mesmos para essas populações. Além 

disso, em países desenvolvidos, os adolescentes, e não os mais novos, concentram quase a totalidade 

das mortes da população pediátrica. Dessa forma, a vacinação possui o benefício de proteger 

diretamente essa população. 
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Outra consideração é a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIMP), uma 

complicação inesperada da infecção por Sars-CoV-2 em crianças. Um estudo com dados dos Estados 

Unidos estimou uma incidência de 316 casos por milhão (0,03%) de infecções por Sars-CoV-2 em 

crianças de 0 a 20 anos e de 197 casos por milhão (0,02%) de infecções em crianças de 11 a 15 anos e 

uma taxa de mortalidade média de entre 1 e 2%. Crianças com essa síndrome tipicamente apresentam 

febre, sintomas gastrointestinais, complicações cardiovasculares e marcadores inflamatórios elevados. 

A vacinação de crianças e adolescentes também pode diminuir a incidência dessa síndrome, 

resultando em menos hospitalizações e mortes. 

Além disso, existem benefícios indiretos de vacinar adolescentes. Existem evidências que as 

vacinas previnem as infecções assintomáticas. Um estudo feito no Reino Unido mostrou que adultos 

que se infectaram 3 semanas ou mais após receber a primeira dose da vacina da Pfizer-BioNTech ou da 

AstraZeneca, eram 38 a 49% menos prováveis de transmitir o vírus para aqueles que moravam na 

própria casa e não estavam vacinados. Vacinar adolescentes, portanto, representaria uma provável 

diminuição na transmissão do vírus nos ambientes que eles frequentam, como suas casas, escolas e 

comunidade. A vacinação desse grupo também possibilitaria redução nos riscos de surtos em escolas e 

da necessidade de isolamento de contatos no ambiente escolar. 

Os contras da vacinação de adolescentes

No entanto, existem motivos para não apressar a vacinação. O primeiro é permitir uma análise 

formal dos dados de segurança após a vacinação em massa de jovens adultos e, onde for 

implementada, de adolescentes. Por exemplo, a vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 foi associada 

a eventos raros de trombose e de trombocitopenia em jovens adultos após a primeira dose. 
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Ao considerar o baixo risco de doença grave e de morte por Covid-19 em adolescentes e a 

gravidade dos possíveis efeitos adversos das vacinas, é necessário levar em conta os riscos e 

benefícios da vacinação nesse grupo. Em um estudo recente nos Estados Unidos, a taxa de 

hospitalização de adolescentes foi de 0,6 a 2,1 a cada 100.000 adolescentes e 70% deles tinha uma 

comorbidade, enquanto 31% foram direcionados a uma UTI e nenhum morreu. Além disso, estudos 

recentes, com a inclusão de grupos controle adequados, indicaram que os efeitos da Covid-19 em 

crianças são semelhantes à de outras síndromes respiratórias e apenas uma pequena minoria apresenta 

sintomas após 8 semanas. Apesar de a associação entre Covid-19 e SIMP se fortalecer, o risco dessa 

complicação é extremamente baixo e o prognóstico é muito favorável. 

Outra consideração importante é o impacto indireto que a vacinação de adultos pode ter nos 

casos em crianças. A rápida imunização de adultos em Israel levou a uma rápida redução de casos em 

menores de 16 anos, levando a crer que os adultos são os principais vetores na transmissão para 

crianças. Outros dados preliminares dos Estados Unidos e do Brasil também indicam essa redução no 

número de casos. Se a experiência de Israel se confirmar em outras regiões com altos índices de 

vacinação de adultos, é possível que para alcançar a imunidade de rebanho não seja necessário vacinar 

crianças e adolescentes, sendo necessário vacinar apenas os principais transmissores do vírus. 

Opções atualmente disponíveis

Nos últimos meses, milhões de adolescentes já foram imunizados, permitindo estudos em 

situações de mundo real da segurança e da eficiência das vacinas nesse grupo, em particular sobre 

eventos adversos, como miocardite e pericardite após a vacinação com vacinas de mRNA. Esses 

estudos podem mostrar os riscos destes eventos, que podem estar restritos a poucos dias após a 

vacinação, e os benefícios de uma produção duradoura proporcionada pelas vacinas. 

Outra opção possível é vacinar grupos específicos de adolescentes, como aqueles com 

comorbidades que aumentem os riscos de Covid-19 grave. Outro aspecto de debate é se as vacinas 

deveriam ser recomendadas com base em fatores sócio-econômicos, de etnicidade ou de obesidade, 

todos associados a maiores riscos de Covid-19 grave em adultos e adolescentes. 
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Uma alternativa viável é o uso de uma dose única de vacina de mRNA em adolescentes, 

especialmente ao considerar que eles têm respostas imunes mais fortes que jovens adultos. Essa 

opção é atrativa por que grande parte dos casos de miocardite em adolescentes e em jovens adultos 

foram reportadas após a segunda dose. 

Link: https://bit.ly/3yA6DNJ
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Destaques do Brasil:

● Covid-19: o que você precisa saber sobre o passaporte da vacina

Iniciativa tem como objetivo estimular a imunização contra a Covid-19 de 
parte da população que ainda não buscou os postos de vacinação

Um levantamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM) mostra que 
quatro em cada dez cidades brasileiras apresentam dificuldades em completar o 
esquema vacinal da população pelo não comparecimento na data definida nos postos de 
saúde para a aplicação da 2° dose: segundo estimativas do Ministério da Saúde, mais de 
8,5 milhões de brasileiros não completaram a imunização contra a Covid-19. Entre os 
estados com o maior número de faltosos estão São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

O passaporte da vacina conta com regras que variam de um local para outro. A 
medida passa a valer a partir do dia 1º de setembro, em cidades como São Paulo e Rio 
de Janeiro. Em São Paulo, o passaporte da vacina funciona pelo aplicativo e-saúdeSP. O 
recurso digital poderá ser utilizado como comprovante de vacinação para apresentação 
em eventos na cidade com público superior a 500 pessoas. Já no Rio de Janeiro, os 
decretos publicados na semana passada estabelecem a obrigatoriedade da vacinação 
contra a Covid-19 para acesso a diversos estabelecimentos e serviços: o comprovante 
será necessário para locais de uso coletivo (academias, estádios e ginásios esportivos, 
cinemas, teatros, museus, galerias e exposições de arte, além de convenções e 
conferências). Outros locais também adotaram medidas semelhantes, como o Amazonas, 
o Espírito Santo e o Ceará.

Para o infectologista Álvaro Furtado, do Hospital das Clínicas da Universidade de 
São Paulo (USP), a criação do passaporte da vacina pode ser benéfica diante da 
dificuldade de promover uma flexibilização mais lenta das medidas de restrição. Segundo 
ele, o passaporte da vacina é uma alternativa que deve ser combinada com as medidas 
chamadas “não farmacológicas” já conhecidas, como o uso de máscaras, o 
distanciamento social e a higienização das mãos com regularidade para evitar novos 
surtos da doença.

Já para Renato Kfouri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, no cenário 
que estamos vivendo, ainda não é aconselhável fazer eventos mesmo com vacina ou 
testagem prévia, devido à alta circulação do vírus e à variante Delta.

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

      7
 02 de Setembro  



4

BOLETIM MATINAL
COVID-19

 

Destaques do Brasil:

● Uso de anticoagulantes reduz em 67% o risco de trombose em 

recuperados da Covid-19 

Uma pesquisa feita com pacientes de Covid-19 em 14 hospitais brasileiros 

ganhou destaque no Congresso Europeu de Cardiologia. O estudo do médico e 

pesquisador Eduardo Ramacciotti indicou que, nos pacientes analisados, houve redução 

de 67% de eventos de trombose e embolia pulmonar com o uso de anticoagulantes 

depois da alta por Covid-19. 

Na pesquisa, foram acompanhados pacientes de risco (histórico de trombose, 

histórico familiar, doenças prévias) que, geralmente, evoluem para quadros graves ou 

fatais mesmo após a recuperação. O uso de anticoagulantes em pacientes com o 

coronavírus já é comum, mas nem sempre ocorre o prolongamento do uso das 

medicações depois da alta hospitalar. 

“Para uma população específica de pacientes que ficaram internados com 

Covid-19 e, que no momento depois da alta apresentavam risco aumentado de eventos 

trombóticos, houve benefício muito grande de se estender a anticoagulação por mais 

35 dias”, explicou Ramacciotti. 

Link: https://bit.ly/3kwyPMA
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Destaques do Brasil:

● Salvador começa a aplicar 3ª dose em idosos nesta segunda  

Salvador começou a aplicar nesta segunda-feira (30) a terceira dose da vacina 

contra o Covid-19 em idosos com 80 anos ou mais, que completam, em 1º de setembro, 

pelo menos seis meses do recebimento da segunda dose. 

A expectativa era de que a vacinação só começasse a partir da segunda quinzena 

de setembro no estado, mas foi antecipada em Salvador após a morte de um morador 

da cidade em decorrência da variante Delta. 

Nesta segunda, houve também a vacinação de adolescentes, de 12 a 17 anos, 

com algum tipo de comorbidade e que morem na capital baiana. Antes de se dirigirem 

aos postos, as pessoas devem conferir se o nome está na lista do site da Secretaria 

Municipal da Saúde (SMS). 

Link: https://bit.ly/3Bl9BYe
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Destaques do mundo:

● From increased hospitalizations to long Covid, children can get hit 

hard by Covid-19. Here's why doctors say kids should be 

protected

(Desde o aumento das hospitalizações até as manifestações de longo prazo da Covid, as 

crianças podem ser duramente atingidas pela Covid-19. Veja porque os médicos dizem que as 

crianças devem ser protegidas)

Cerca de 49.000 crianças no mundo foram hospitalizadas com Covid-19 desde 

agosto de 2020, de acordo com o Centro para Controle e Prevenção de Doenças dos 

EUA. Quase metade das crianças hospitalizadas com Covid-19 não tinha nenhuma 

doença subjacente conhecida.

A contagem semanal de crianças recém-infectadas com Covid-19 mais do que 

triplicou em menos de um mês. As complicações de longo prazo do Covid-19 podem ser 

significativas para crianças e adolescentes - mesmo para alguns que inicialmente 

apresentavam sintomas leves ou nenhum sintoma. Os pediatras devem estar atentos a 

problemas residuais ou de longo prazo da Covid-19, como: sintomas respiratórios, 

problemas cardíacos, problemas cognitivos, dor de cabeça, fadiga e problemas de saúde 

mental. Em alguns casos, as crianças que começam com sintomas leves ou mesmo sem 

sintomas de Covid-19 acabam hospitalizadas semanas ou meses depois com uma 

condição chamada síndrome inflamatória multissistêmica.

Os médicos dizem que é crucial proteger as crianças contra a variante Delta, não 

apenas para o bem de sua saúde, mas também para ajudar a prevenir o surgimento de 

variantes mais agressivas.

Link: https://cnn.it/38wrFlU
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   Destaques do mundo:

● Among children, older teens are seeing the highest Covid-19 case 

rates

(Entre as crianças, as taxas mais altas de casos de Covid-19 estão entre os adolescentes 

mais velhos)

     Infecções por coronavírus continuam a aumentar entre crianças nos Estados Unidos, e 

adolescentes com idades entre 16 e 17, estão enfrentando a maior taxa de casos 

semanais, de acordo com dados recentes do Centro de Controle e Prevenção de Doenças 

dos EUA.

Quem são os mais vulneráveis à infecção? São as pessoas que não foram vacinadas 

e as que estão fora de casa. As crianças e adolescentes ainda são menos prováveis de 

terem recebido a vacina. Além disso, os adolescentes estão saindo após a escola e se 

reunindo com outros da mesma idade, muitas vezes, sem as medidas de mitigação que 

são usadas na escola. Pode haver mecanismos biológicos por trás do motivo pelo qual 

adolescentes mais velhos apresentem taxas mais altas de casos de Covid-19, mas 

provavelmente essa maior prevalência tem maior relação com comportamento social do 

que com biologia.

Temos uma solução que protege adequadamente os adolescentes maiores de 

dezesseis anos, a vacina Pfizer, que foi aprovada para essa faixa etária. À medida que mais 

jovens são totalmente vacinados contra a Covid-19, isso deve reduzir as taxas de casos 

entre adolescentes e a esperança é manter mais adolescentes fora do hospital e das 

unidades de terapia intensiva.

Link: https://cnn.it/3t4PgDC
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Artigos de revisão:

● Long Covid in children - Observations From A Designated Pediatric 
Clinic

(Covid em crianças - Observações de uma clínica pediátrica designada)

O acompanhamento de longo prazo de adultos com diagnóstico de Covid-19 mostrou 
que uma proporção substancial apresenta sintomas persistentes meses após o diagnóstico 
inicial. Neste artigo, foram analisadas prospectivamente 90 crianças com sintomas 
persistentes que se apresentaram a uma clínica multidisciplinar, de novembro de 2020 a abril 
de 2021.

A média de idade dos pacientes foi de 12 anos e o período médio de seguimento foi 
de 112 dias (33-410 dias). Os 2 sintomas mais comuns foram fadiga (71%), dispneia (50%) e 
mialgia (45%), conforme descrito em adultos. Curiosamente, vários sintomas eram mais 
comuns entre as crianças mais velhas. Para cerca de 60% dos pacientes, os sintomas foram 
associados com prejuízo funcional no período de 1–7 meses após o início da infecção.

Embora as alterações radiológicas e espirométricas tenham sido leves, foram 
observadas em mais da metade dos pacientes. Por outro lado, nenhuma criança apresentou 
achados anormais ao ecocardiograma, levantando questões quanto à sua necessidade em 
crianças, na presença de eletrocardiografia normal.

Por fim, embora o estudo seja limitado pelo pequeno tamanho da amostra, pelo 
desenho de centro único e pela ausência de uma avaliação pré-Covid dos pacientes, ele 
estabelece as bases para a concepção de intervenções terapêuticas para Covid persistente 
em crianças. Em conclusão, o estudo confirma a morbidade associada ao Covid persistente 
em crianças e destaca a necessidade de clínicas pediátricas multidisciplinares para avaliação e 
tratamento.

Link: https://bit.ly/3gQsSJt
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Artigos de revisão:

● One-Year Outcomes of Critical Care Patients Post–Covid-19 
Multisystem Inflammatory Syndrome in Children

(Resultados de um ano de pacientes em cuidados intensivos após a síndrome inflamatória 
multissistêmica em crianças após a Covid-19)

Os resultados de médio a longo prazo da nova Síndrome Inflamatória Multissistêmica 
Pediátrica (SIM-P) são desconhecidos. Neste estudo, foram coletados os dados de 68 
pacientes, seguidos 1 ano após a admissão hospitalar. 

Apenas 3% dos exames de proteína C reativa, 3% dos exames de dímero D e 2% das 
dosagens de troponina foram anormais quando testados mais de 50 dias pós-admissão. No 
entanto, cabe ressaltar que muitos pacientes não fizeram acompanhamento desses exames 
após a alta, e a ausência de normalização dos mesmos pode estar associada à ausência de 
repetição dos exames. Todos os resultados dos exames de sangue realizados para os níveis 
de linfócitos, neutrófilos, plaquetas, creatinina, ferritina e alanina transaminase, mais de 50 
dias após a admissão, foram normais.

Dos pacientes que apresentaram aneurismas, 14 de 19 tiveram resolução, e daqueles 
que apresentaram artérias coronárias subjetivamente “brilhantes”, 9 de 10 tiveram resolução. 
Apenas 1 paciente evoluiu para aneurismas de artéria coronária não resolvido, em exame 
realizado 86 dias após a admissão. Todos os pacientes que apresentaram função ventricular 
prejudicada se recuperaram no dia 74. 

Em conclusão, embora nos dados do estudo identifiquem um grupo de pacientes com 
risco de morbidade significativa, é reconfortante que a maioria dos pacientes teve bons 
resultados, sem sequelas significativas em médio ou longo prazo.

Link: https://bit.ly/3BunOCk
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Artigos de revisão:

● Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) Coronavirus 
Disease 2019 (Covid-19) Treatment Guidelines - NIH

(Síndrome Inflamatória Multissistêmica em Crianças (SIM-P)

MIS-C é consistente com uma síndrome inflamatória pós-infecciosa relacionada a Sars-CoV-2. A 
maioria dos pacientes tem evidência sorológica de infecção anterior por Sars-CoV-2, mas apenas uma 
minoria é RT-PCR positiva para Sars-CoV-2 na apresentação. O pico de incidência de MIS-C está cerca 
de 4 semanas atrás do pico de hospitalizações pediátricas agudas por Covid-19.

Embora os fatores de risco para MIS-C não tenham sido estabelecidos, em uma análise de 
casos nos Estados Unidos, a maioria das crianças não era branca, e a obesidade foi a comorbidade 
mais comum. Ao contrário de crianças com Covid-19 agudo, a maioria das crianças que apresentam 
MIS-C não parece ter outras comorbidades subjacentes além da obesidade.

Distinguir MIS-C de outras doenças febris no ambiente comunitário continua sendo um desafio, 
mas a presença de febre persistente, manifestações multissistêmicas e anormalidades laboratoriais 
podem ajudar no reconhecimento precoce. Pacientes com MIS-C costumam estar gravemente 
enfermos e até 80% das crianças requerem internação na UTI. Os achados ecocardiográficos nesses 
casos incluem função ventricular esquerda prejudicada, bem como dilatações das artérias coronárias. A 
taxa de mortalidade relatada nos Estados Unidos para crianças hospitalizadas com MIS-C é de 1% a 
2%.

Atualmente, existem apenas dados observacionais disponíveis para orientar o tratamento para 
MIS-C. O American College of Rheumatology recomenda o uso de IVIG (Imunoglobulina humana 
intravenosa) e / ou corticosteroides como terapias de primeira linha, e outros agentes biológicos como 
opções de segunda linha. O papel da terapia antiviral em MIS-C não está claro, portanto, o uso de 
remdesivir deve ser reservado para pacientes que apresentam características de Covid-19 agudo.

Link: https://bit.ly/2V6T1Mp  (pags. 316 e 317)

4

BOLETIM MATINAL
COVID-19  

     14
 02 de Setembro  

Organização:
Professora: Lilian Diniz
Alunos: Gabriel Couto, 
João Vitor Rodrigues, 
Maria Eliza Drumond e 
André Sanglard

“Quanto mais você glorifica e celebra 
sua vida, mais você tem na vida para 
celebrar”

Oprah Winfrey
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