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DESTAQUES DA EDIÇÃO 

• N° de casos confirmados: 20.877.864 (04/09)
• Notícias: Brasil é país onde mais morreram jornalistas por covid-19 | Trágico e hediondo': o relato de 

pediatra sobre internação recorde de crianças por covid nos EUA| Vacinas perdem eficácia contra a 
infecção, mas continuam evitando a covid-19 grave e a morte| Máscara reduz em 6 vezes risco de aluno 
contrair covid-19 na escola

• Editorial: Clínicas da Covid longa devem ser administradas como centros de pesquisa
• Artigos:

○ Hospitalizações associadas ao Covid-19 entre crianças e adolescentes - Covid-NET, 14 
estados, 1 de março de 2020 - 14 de agosto de 2021

○ Efeitos das variantes do Sars-CoV-2 na eficácia da vacina e estratégias de resposta
○ Eficácia da vacina BNT162b2 mRNA COVID-19 na gravidez

Destaques da PBH
● N° de casos confirmados: 278.170  (10/09)
● N° de óbitos confirmados: 6.604  (10/09)
● N° de recuperados: 269.255  (10/09)¹
● N° de casos em acompanhamento: 2.311 (10/09)¹
● NÍVEL DE ALERTA GERAL: VERDE
Link¹: https://bit.ly/38XmZFJ 

https://bit.ly/38XmZFJ
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Destaques da SES-MG  
● N° de casos confirmados: 2.094.900 (11/09) ²
● Nº de casos novos (24h): 3.121 (11/09)²
● N° de casos em acompanhamento: 35.891 (11/09)²
● N° de recuperados: 2.005.398 (11/09)² 
● N° de óbitos confirmados: 53.611 (11/09)²
● Nº de óbitos (24h):86 (11/09)²
Link²: https://bit.ly/2VEXsOQ 

Destaques do Ministério da Saúde 
● N° de casos confirmados: 20.029.040 (11/09)³
● Nº de casos novos (24h): 14.314 (11/09)³
● N° de óbitos confirmados: 586.558 (11/09)³
● Nº de óbitos (24h): 712 (11/09)³
Link³: https://bit.ly/3lkpMyL 

Destaques do Mundo
● N° de casos confirmados: 223.022.538 (10/09)⁴
● N° de casos novos (24h): 584.433 (10/09)⁴
● N° de óbitos confirmados: 4.602.882 (10/09)⁴
● N° de óbitos novos (24h): 8.091 (10/09)⁴
Link⁴: https://bit.ly/368UyU0 

https://bit.ly/2VEXsOQ
https://bit.ly/3lkpMyL
https://bit.ly/368UyU0
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Editorial: 

Long covid clinics should be run as research hubs
"Clínicas da Covid longa devem ser administradas como centros de pesquisa"

O efeito atual e futuro da Covid longa, que inclui tanto os sintomáticos contínuos 
(4-12 semanas) quanto a síndrome pós Covid-19, continua a ser um ponto importante na 
mídia. Uma rede de clínicas foi prometida na Inglaterra mediante o crescimento da 
preocupação com os sintomas pós-Covid. O National Institute for Health and Care 
Excellence (NICE) indica que a maioria das pessoas vão se recuperar, mas que é 
recomendado o encaminhamento para um serviço multidisciplinar em caso de 
manutenção de sintomas após 4 semanas. Essa é a melhor maneira de prosseguir? 
Acreditamos que clínicas especializadas devem acontecer somente em condições de 
pesquisas de alta qualidade.

É improvável que a síndrome pós -Covid seja uma entidade única, de modo que 
deve muito provavelmente corresponder a um espectro com diferentes gradações de 
patologias como inflamação autolimitada, dano a órgãos, presença viral continuada, 
respostas autoimunes, sequelas pós cuidados em unidade de tratamento intensivo bem 
como outras lesões em sistemas endócrino, imune e neurológico.

Pesquisas indicam que 21% das pessoas ainda apresentam sintomas após 5 
semanas e 13,7% após 12 semanas. Sendo que um estudo australiano mostrou que após 
120 dias 96% das pessoas estavam recuperadas, de modo que mesmo dentro do critério 
de Covid longa, a maioria das pessoas está em um processo natural de melhora.

Podemos usar outras doenças infecciosas para comparar. Após pneumonia 
adquirida na comunidade, pessoas com mais de 50 anos permaneceram com sintomas de 
falta de ar e fraqueza por cerca de 22 e 24 dias respectivamente, os que tinham doença 
pulmonar obstrutiva crônica demoraram cerca de 52 para o desaparecimento dos 
sintomas. 

Existem preocupações acerca do dano duradouro nos órgãos após covid. Já que 
foram encontradas altas taxas de inflamação nos orgãos pos covid.
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No entanto, essas alterações inflamatórias foram encontradas em pacientes com e 
pacientes sem sintomas de Covid longa, de modo que não necessariamente indica uma 
resposta patológica à infecção. A miocardite é encontrada após infecção por influenza, 
bem como sintomas de dispneia após um ano de passada a infecção.

Ao invés de ver a Covid longa como uma nova doença ou síndrome, devemos 
colocá-la no mesmo contexto de outros problemas vistos na prática clínica, que apesar de 
dessa vez não sabermos muito sobre etiologia e prognóstico, certamente caminha para 
uma evolução espontânea.

Serviços clínicos para tratamento da Covid longa envolve gasto e pode excluir o 
paciente da decisão, envolvendo ele em múltiplos tratamentos, então, apesar de ser bem 
vindo um tratamento multidisciplinar, devemos basear o tratamento em evidências 
científicas sólidas que assegurem o benefício da intervenção.

Sem essas evidências, corremos risco de solicitar exames desnecessários e realizar 
sobrediagnosticos. 

A atenção primária pode ter papel maior e mais importante na Covid longa do que 
as clínicas especializadas. Presunções sobre o atendimento multidisciplinar devem ser 
evitadas, esperando evidência científica para guiar o tratamento, a fim de não gerar 
intervenções de baixa qualidade e que só aumentem a preocupação das pessoas.

Link: https://bit.ly/3BYbs5K 

https://bit.ly/3BYbs5K
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Destaque do Brasil

Governo de SP vacinará com Pfizer quem tem 2ª dose da AstraZeneca 
atrasada

A Secretaria de Saúde de São Paulo anunciou nesta sexta-feira que a população 
poderá tomar a segunda dose contra a covid-19 da Pfizer na próxima, devido à falta 
da AstraZeneca. Entretanto, o esquema vacinal alternativo só será permitido para 
quem estiver com a segunda dose da AstraZeneca vencida entre os dias 1º e 15 de 
setembro.
Segundo o governo do estado, a ação tem como objetivo evitar grandes atrasos na 
imunização, uma vez que quase 1 milhão de doses não foram enviados para São Paulo 
pelo Ministério da Saúde.
A troca entre as duas vacinas foi aprovada pelo Ministério da Saúde e pelo PEI (Plano 
Estadual de Imunização) e pelo Comitê Científico do Estado, além da OMS 
(Organização Mundial da Saúde). 

Link:  https://bit.ly/38Z2etn 

Destaques do mundo

OMS diz que vacinação não é suficiente para conter pandemia

Apesar do avanço da vacinação contra a covid-19 em todo o mundo, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) ainda não vê uma possibilidade de erradicação do 
SARS-CoV-2. Segundo diretor da OMS,, novas variantes com alto poder de 
transmissibilidade, como a Delta, reduzem a perspectiva de alcançar a imunidade 
coletiva com a vacinação. Além disso, ele afirmou também que a probabilidade de 
que a doença continue avançando no mundo é cada vez maior, sendo necessário a 
adaptação de novas estratégias de vacinação, principalmente as doses de reforço.

Link: https://bit.ly/3A3tX8k 
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Destaque do mundo

OMS expõe fracasso global no combate à covid

Após 4,6 milhões de mortes, apenas 29% da população do planeta está 
imunizada e há um imenso desequilíbrio da distribuição de vacinas pelos 
países. Isso é sinal de um sistema incapaz de enfrentar uma pandemia para 
a qual já existe uma prevenção eficaz e conhecida: as vacinas. 
O saldo do anúncio feito pela Covax Facility no dia 8 de setembro sintetiza 
esse fracasso: uma redução de 25% no número de doses previstas para 
2021, um gosto de derrota contra o apartheid vacinal e a sensação de que 
o equilíbrio global no enfrentamento à pandemia, única forma de 
realmente contê-la, ainda está longe de acontecer. 
Segundo o diretor da OMS, circula atualmente um entendimento que 
precisa ser combatido: o de que em breve os países pobres poderiam 
começar a receber suas doses, em função da finalização da vacinação nos 
países ricos. Tedros atacou essa concepção afirmando que os países 
pobres não devem ficar com as sobras das vacinas e que a proposta da 
OMS nunca foi de que os países de baixa renda iniciassem seus programas 
de imunização após as ricas. Ele pediu ainda moratória na aplicação das 
doses de reforço até que as taxas de cobertura mínima no mundo sejam 
atingidas. A meta é de chegar até 70% da população mundial até o meio 
do ano que vem.

Link: https://bit.ly/3E53aLj 
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Indicações de artigos

Hospitalizations Associated with COVID-19 Among Children and 
Adolescents — COVID-NET, 14 States, March 1, 2020–August 14, 
2021
“Hospitalizações associadas ao Covid-19 entre crianças e adolescentes - Covid-NET, 14 
estados, 1 de março de 2020 - 14 de agosto de 2021" 

O que já se sabe sobre esse assunto?
Covid-19 pode causar doenças graves em crianças e adolescentes.

O que é adicionado por este relatório?
As taxas semanais de hospitalização associada a Covid-19 entre crianças e adolescentes 
aumentaram quase cinco vezes durante o final de junho a meados de agosto de 2021, 
coincidindo com o aumento da circulação da variante Delta de Sars-CoV-2, altamente 
transmissível. As proporções de crianças e adolescentes hospitalizados com doença grave 
foram semelhantes antes e durante o período de predominância do Delta. As taxas de 
hospitalização foram 10 vezes mais altas entre os adolescentes não vacinados do que 
entre os adolescentes totalmente vacinados.

Quais são as implicações para a prática de saúde pública?
Medidas preventivas para reduzir a transmissão e resultados graves em crianças e 
adolescentes são críticas, incluindo vacinação, uso de máscara universal nas escolas e uso 
de máscara por pessoas com idade ≥2 anos em outros espaços públicos fechados e 
creches.

Link:  https://bit.ly/3l52pci 

https://bit.ly/3l52pci
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Effects of SARS-CoV-2 variants on vaccine efficacy and response 
strategies
“Efeitos das variantes do Sars-CoV-2 na eficácia da vacina e estratégias de resposta”

Como a pandemia global de coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave 
(Sars-CoV-2) continua a se espalhar, várias variantes surgiram. As variantes B.1.1.7 (alfa) e 
B.1.351 (beta) atraíram atenção significativa devido à sua transmissão generalizada e 
possível evasão imunológica. Um total de 19 vacinas contra Sars-CoV-2 baseadas em 
cepas originais entraram em estudos clínicos, incluindo nove vacinas que obtiveram uso 
de emergência ou autorizações de comercialização condicionais. No entanto, novas 
variantes emergentes podem afetar sua eficácia protetora. A eficácia diminuída das 
vacinas Novartis, Johnson & Johnson e AstraZeneca contra B.1.351 foi relatada. A 
disseminação de variantes cria um enorme desafio para a prevenção e controle da 
pandemia de Sars-CoV-2 por meio da vacinação. Várias estratégias de resposta, incluindo 
a aceleração do lançamento maciço das vacinas atuais, o aumento da imunogenicidade da 
vacina por meio do aumento das doses de vacinação e a aceleração das vacinas de 
próxima geração contra variantes, têm sido sugeridas.

As vacinas SARS-CoV-2 atuais autorizadas para uso de emergência ou em ensaios 
clínicos têm mostrado certas vantagens em fornecer proteção adequada contra novas 
variantes. Analisamos os efeitos das variantes relatadas sobre os anticorpos neutralizantes 
e a eficácia protetora de diferentes vacinas e propomos estratégias para a aplicação das 
vacinas atuais contra as variantes e o desenvolvimento de vacinas de próxima geração.

As vacinas atuais ainda têm certos efeitos contra a variante B.1.351. Portanto, a 
imunização rápida e em massa com as vacinas atuais contra Sars-CoV-2 ajudaria a 
controlar a disseminação de variantes. Deve-se considerar também o equilíbrio das taxas 
de vacinação em diferentes regiões do mundo.

Para as vacinas atuais, aumentar o número de doses para impulsionar a resposta 
imune ou vacinas alternadas pode aumentar ainda mais a imunogenicidade e a eficácia 
protetora contra variantes.

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

https://bit.ly/3lgDMcW
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Effectiveness of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine in 
pregnancy                                                                                   “Eficácia 

da vacina BNT162b2 mRNA Covid-19 na gravidez"

Para avaliar a eficácia da vacina de RNA mensageiro BNT162b2 (Pfizer) em mulheres 
grávidas, foi realizado um estudo de coorte observacional de mulheres grávidas com 16 
anos ou mais, sem histórico de Sars-CoV-2, que foram vacinadas entre 20 de dezembro de 
2020 e 3 de junho de 2021. Um total de 10.861 mulheres grávidas vacinadas foram 
pareadas com 10.861 grávidas controles não vacinadas usando características 
demográficas e clínicas. Os resultados do estudo incluíram infecção documentada com 
Sars-CoV-2, Covid-19 sintomático, hospitalização relacionada ao Covid-19, doença grave e 
morte. A eficácia estimada da vacina de 7 a 56 dias após a segunda dose foi de 96% 
(intervalo de confiança de 95% 89-100%) para qualquer infecção documentada, 97% 
(91-100%) para infecções com sintomas documentados e 89% (43-100%) para 
hospitalização relacionada ao Covid-19. Apenas um evento de doença grave foi 
observado no grupo não vacinado e nenhuma morte foi observada em nenhum dos 
grupos. 

Em conclusão, os resultados deste estudo indicam que a vacina BNT162b2 mRNA 
Covid-19 é altamente eficaz em mulheres grávidas para as variantes que circulavam em 
Israel no momento do estudo, com eficácia vacinal comparável àquela estimada na 
população em geral. Mais estudos são necessários para melhor caracterizar a dinâmica da 
eficácia da vacina durante a gravidez, a relação entre o momento da vacinação e a 
proteção infantil após o nascimento e os resultados de segurança relacionados à gravidez 
e não relacionados à gravidez.

Link: https://go.nature.com/3BVyXwa 

 Tenha um ótimo dia!
Alexandre Ferreira, Bianca Kobal, 

Letícia Costa e Priscila Sousa

“Ser soberano é exercer controle sobre 
a mortalidade e definir a vida como a 

implantação e manifestação do poder.”

Achille Mbembe

https://go.nature.com/3BVyXwa
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