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Destaques da PBH 
   ● N° de casos confirmados: 289.015 | 327 novos casos (03/11)¹ 
   ● N° de óbitos confirmados: 6.913 | 21 novos óbitos (03/11)¹ 
   ● N° de recuperados: 280.983 (03/11)¹ 
   ● N° de casos em acompanhamento: 1.119 (03/11)¹

NÍVEL DE ALERTA GERAL: AMARELO
        Link¹: https://bit.ly/3nYlazs 

DESTAQUES DA EDIÇÃO
• N° de casos confirmados no Brasil: 21.835.785 (03/11)
• Editorial: Insights sobre a doença de Kawasaki e a Síndrome Inflamatória 

Multissistêmica: relação com a infecção por Covid-19
• Notícias: Novo teste rápido detecta coronavírus na saliva e também indica a carga 

viral | Vacinação de crianças avança nos EUA. No Brasil, técnicos da Anvisa sofrem 
ameaças | Covid: Imunização de crianças se espalha no mundo e impulsiona estudos 
| COVID Longa em crianças: quanto tempo pode durar? | FDA autoriza 
agrupamento de amostras para o teste SalivaDirect PCR COVID-19 | O teste de 
saliva pode predizer a gravidade da COVID-19 entre as crianças, conclui uma 
pesquisa da Penn State

• Artigos: A carga viral na saliva se correlaciona melhor com os perfis clínicos e 
imunológicos em crianças com COVID-19 | Efeitos a longo prazo: Crianças com 
covid longa | COVID longa e crianças: cientistas correm para encontrar respostas

https://bit.ly/3nYlazs
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Destaques da SES-MG
    

● N° de casos confirmados: 2.186.321 (03/11)²
● N° de casos novos (24h): 368  (03/11)²
● N° de casos em acompanhamento: 20.731 (03/11)²
● N° de recuperados: 2.109.977 (03/11)² 
● N° de óbitos confirmados: 55.613 (03/11)²
● Nº de óbitos (24h): 21 (03/11)²  

Link²:Boletim epidemiológico SES-MG

Destaques do Ministério da Saúde
  

      ● N° de casos confirmados: 21.835.785 (03/11)³ 
      ● Nº de casos novos (24h): 14.661 (03/11)³  
      ● N° de óbitos confirmados: 608.235 (03/11)³ 
      ● Nº de óbitos (24h): 164 (03/11)³  
Link³: Painel Coronavírus Brasil

Destaques do mundo

● N° de casos confirmados: 247.947.658 (03/11)4

● Nº de casos novos (24h): 499.735 (03/11)4

● N° de óbitos confirmados: 5.019.849 (03/11)4

● N° de óbitos (24h): 8.063 (03/11)4 
Link4: Covid-19 Dashboard - JHU
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https://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/2021/10/COVID-19_-_BOLETIM20211027.pdf
https://bit.ly/2WGgN28
https://bit.ly/3eHwvAL
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Editorial

● Insights on Kawasaki disease and multisystem inflammatory 

syndrome: relationship with Covid-19 infection

(Insights sobre a doença de Kawasaki e a Síndrome Inflamatória Multissistêmica: relação 

com a infecção por Covid-19)

Um alerta sobre uma possível conexão entre Covid-19 e Doença de Kawasaki (DK) 

foi lançado da Itália em maio de 2020, após médicos do norte do país notarem um 

grande número de crianças com idade inferior a 9 anos apresentando uma síndrome que 

mimetizava a DK, com uma incidência de até 30 vezes maior do que o normal. Pouco 

depois, o Serviço Nacional de Saúde (NHS) do Reino Unido observou um aumento no 

número de crianças de todas as idades apresentando um estado inflamatório 

multissistêmico, exigindo admissão em unidade de terapia intensiva, manifestando 

sintomas graves semelhantes aos encontrados em duas doenças raras: DK e síndrome do 

choque tóxico.

No entanto, as autoridades oficiais europeias e britânicas preferem usar a definição 

de Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica, temporariamente associada ao 

SARS- CoV-2 (SIMP).

Segundo este editorial, existem diferenças importantes entre KD e a SIMP, uma vez 

que essa última é mais semelhante à DK atípica, síndrome do choque tóxico e síndrome 

de ativação macrofágica do que à DK clássica. A SIMP parece afetar crianças mais velhas 

do que a DK (idade média de 9 anos versus 4 anos) e se apresenta mais frequentemente 

com dor abdominal e outros sintomas gastrointestinais, bem como conjuntivite, erupção 

cutânea, irritabilidade e, em alguns casos, choque, geralmente de origem miocárdica ou 

disfunção de múltiplos órgãos.



Editorial

Além disso, crianças com SIMP podem ou não apresentar teste positivo para Covid- 19, 

mas a ligação com o SARS-CoV-2 é clara: a doença geralmente ocorre em crianças e 

adolescentes cerca de 2-4 semanas após o início dos sintomas da Covid-19 ou após ter 

entrado em contato com alguém positivo. Esta é uma das principais diferenças entre a DK e a 

SIMP. A imunologia também é diferente entre essas duas entidades, como mostrado em um 

estudo recente. Os autores descobriram que na DK a hiperinflamação é mediada pela IL-17A, 

mas não na SIMP. Além disso, o estudo sugere que múltiplos auto-anticorpos podem estar 

envolvidos na patogênese da SIMP por romper o tecido miocárdico e vascular, enquanto que 

na DK esses auto-anticorpos estão ausentes.

Pode-se sugerir que diferentes agentes infecciosos (incluindo os coronavírus) possam 

desencadear uma via final semelhante composta de uma reação do sistema imunológico inato 

desregulado, causando tanto a DK como a SIMP em indivíduos geneticamente predispostos e 

imunologicamente suscetíveis.

Por fim, embora ainda haja, constantemente, novos aprendizados e descobertas sobre 

a Covid-19 e suas manifestações, está claro que a avaliação imediata e o tratamento 

adequado de crianças com sintomas de DK e SIMP, devido a uma reação hiperinflamatória 

agressiva do sistema imunológico, é a chave para prevenir uma lesão permanente dos órgãos 

do corpo. Assim, uma abordagem multidisciplinar, envolvendo intensivistas pediátricos, 

cardiologistas pediátricos, especialistas em doenças infecciosas, imunologistas e geneticistas, 

é necessária para o diagnóstico e tratamento adequados. Com a reabertura das escolas e o 

consequente risco de aglomerados, é necessário ter cuidado e colocar a saúde das crianças 

em primeiro lugar durante a pandemia global de Covid-19.

 Link: Editorial
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https://bit.ly/3k1BKO2


Destaques do Brasil:

● Novo teste rápido detecta coronavírus na saliva e também indica 
a carga viral

Pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) patentearam um novo 
teste para detecção do Sars-CoV-2 com precisão equivalente à do teste de RT-PCR e baixo 
custo. Além disso, o teste consegue indicar a carga viral da pessoa infectada.

O teste utiliza um marcador eletroquimioluminescente que emite luz vermelha ao entrar 
em contato com o material genético do patógeno. A presença da luz indica o resultado positivo 
para Covid-19, enquanto a intensidade da luz é proporcional à carga viral na amostra. Outra 
inovação é a possibilidade de o dispositivo ser acoplado a um smartphone, permitindo que o 
processo de testagem seja feito sem a necessidade de um profissional especializado. 

O projeto teve apoio da FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

De acordo com o pesquisador do Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia da UFSCar 
e coordenador do projeto, Ronaldo Censi Faria, O teste tem a vantagem de ser portátil e 
conseguir analisar 20 amostras ao mesmo tempo, além de poder se conectar a um smartphone.

Esse é o terceiro teste de detecção do Sars-CoV-2 desenvolvido e patenteado pelo 
Laboratório de Bioanalítica e Eletroanalítica (LaBiE) da UFSCar. Os dois anteriores também 
podem permitir a testagem em massa da população brasileira, solucionando um dos gargalos 
para o enfrentamento da pandemia. A primeira tecnologia faz uma análise quantitativa da 
proteína spike do vírus na saliva do paciente e o segundo detecta o RNA do vírus presente na 
saliva por meio de uma adaptação da plataforma ELISA. Ronaldo Faria conta que os dois testes 
estão em processo avançado de negociação com empresas parceiras para produção e 
comercialização em larga escala. Ele também afirma que a diversidade de testes precisos de 
baixo custo é importante para a adaptação a situações diferentes como lugares remotos, 
centros de análises clínicas ou para uso individual. 

Link: Destaques Brasil 1
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https://bit.ly/2ZHlo5I
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Destaques do Brasil:

● Vacinação de crianças avança nos EUA. No Brasil, técnicos da 
Anvisa sofrem ameaças

Nos EUA foi aprovado a vacinação emergencial contra a Covid-19 de crianças 
entre 5 e 11 anos com o imunizante da Pfizer. Estudos divulgados pela FDA apontam 
que a vacina reduz em 90% as hospitalizações por Covid nesta faixa etária. A vacina da 
Moderna também entrou com o pedido de uso emergencial, mas aguarda aprovação. 

Enquanto isso, negacionistas, influenciados pelo presidente Jair Bolsonaro, 
enviaram e-mails com ameaças aos cinco diretores da Anvisa responsáveis por analisar a 
eficácia dos imunizantes em crianças brasileiras. A Anvisa afirmou que notificou 
autoridades policiais e o Ministério Público. 

Embora o negacionismo insuflado pelo presidente incomode, o avanço na 
vacinação de crianças é comemorado pela comunidade científica. Apesar de essas 
crianças serem mais resistentes ao vírus elas podem sofrer de complicações da doença, 
como a Covid longa. Além disso, elas são vetores importantes pelas aglomerações em 
escolas, por exemplo. Outro aspecto importante da vacinação dessa população é atingir 
o mínimo de 80% da população imunizada, segundo a OMS, necessário para considerar 
a doença controlada.

Hoje, o Brasil tem 58% da população com o esquema vacinal completo e 79% 
tomaram a primeira dose, segundo o Ministério da Saúde. Contudo, mais de 20 milhões 
não retornaram para tomar a segunda dose. 

Link: Destaques Brasil 2

https://bit.ly/3GH3qS1


Destaques do Brasil:

● Covid: Imunização de crianças se espalha no mundo e 
impulsiona estudos

A validação da segurança e da eficácia da vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 
anos pelo FDA abriu caminho para o aval definitivo da Agência e, possivelmente, 
incentivará a vacinação desta faixa etária em diversos países. 

A extensão da imunização abaixo dos 12 anos é uma notícia importante uma vez 
que crianças e adolescentes correspondem a 32% da população mundial e um quarto 
da população brasileira. No entanto, como esse grupo tem menos riscos à doença, os 
efeitos colaterais das vacinas ganham um peso maior entre eles, por isso há a 
necessidade de dados robustos de segurança e de eficácia. Além da Pfizer, a Moderna 
também apresentou bons resultados, mas ainda não foi aprovada.

A estratégia de vacinação para crianças é diferenciada uma vez que a melhor 
resposta é observada com a menor idade. Diante disso, as vacinas são adaptadas com 
menores concentrações. A Pfizer mostrou que, para a faixa de 5 a 12 anos, a mesma 
proteção com a dose para os adultos é obtida com um terço da dose e, até o momento, 
não há registro de problemas com segurança e ,efeitos colaterais, sendo esses achados 
semelhantes aos observados em outras faixas etárias. 

O infectologista Filipe Veiga destaca que nos estudos não foram encontrados 
efeitos colaterais importantes quanto à miocardite como aconteceu com os jovens, 
sendo, portanto, ainda mais seguro. Ele afirma que a vacinação das crianças é 
necessária e a meta é que elas estejam plenamente imunizadas para o início das aulas. 
Ele acredita que é possível começar a imunização ainda no ano de 2021. Com o parecer 
positivo do FDA é esperado que a avaliação da Anvisa seja rápida. Um dos 
complicadores da vacinação seria a necessidade de uso de frascos diferentes da vacina 
dos adultos, o que geraria dificuldades logísticas. 
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Destaques do Brasil:

Outros países como Argentina, Chile e China já começaram a imunizar as crianças 
com imunizantes de vírus inativado, como a CoronaVac. Em agosto, o Instituto Butantan 
submeteu um pequeno estudo para vacinação de crianças, mas a Anvisa entendeu que 
os dados eram insuficientes. Para Kfouri a experiência desses países pode impulsionar a 
aprovação. Ele também afirma que a larga experiência com vacinas inativadas torna 
tentador a utilização na população pediátrica, por serem uma plataforma de segurança 
reconhecida. No Chile os dados de vida real mostram o sucesso da vacina. 

Por enquanto o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, não projeta uma data para 
vacinação até 11 anos. A Anvisa informa que ainda aguarda resultados dos estudos da 
CoronaVac, que devem ser finalizados em novembro. 

Link: Destaques Brasil 3
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https://glo.bo/3EBL3Mk


Destaques do mundo:

● COVID Longa em crianças: quanto tempo pode durar?

Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), para a maioria das 
pessoas que desenvolvem COVID-19, os sintomas se dissipam poucas semanas após o 
início. No entanto, algumas pessoas continuam com problemas de saúde, fadiga, 
sintomas cardiorrespiratórios e neurológicos algum tempo após o início da doença - um 
fenômeno comumente conhecido como “COVID longa”.

Uma revisão, liderada pelo Murdoch Children’s Research Institute (MCRI) na 
Austrália, abrangeu 14 estudos envolvendo 19.426 crianças e adolescentes. Entre eles, 
sintomas persistentes após desenvolver COVID-19 foram descritos 4 a 12 semanas após a 
infecção aguda, como dor de cabeça, fadiga, distúrbios do sono, dificuldades de 
concentração e dor abdominal. Outro achado significativo da revisão foi que, 
aparentemente, os sintomas de COVID longa raramente duram mais do que 12 semanas 
em crianças e adolescentes.

Segundo a coautora da revisão, Dra. Petra Zimmermann, professora sênior da 
Universidade de Friburgo, na Suíça, os pesquisadores de saúde precisam ter uma 
compreensão clara do impacto da COVID longa em crianças e adolescentes para ajudar a 
orientar as autoridades na tomada de decisões sobre políticas de vacinas. 

De acordo com a Dra. Tina Tan, professora de pediatria da Feinberg School of 
Medicine da Northwestern University, no início da pandemia, o consenso geral era que as 
crianças tinham menos probabilidade de desenvolver COVID-19 e eram mais propensas a 
ser assintomáticas quando o desenvolviam. Com a variante Delta, mais crianças estão 
testando positivo para SARS-CoV-2 e muitas estão sendo hospitalizadas. Ela explicou, por 
fim, que acredita que isso levará a mais pesquisas sobre o impacto do COVID longo em 
crianças e adolescentes.

Link: Destaques do mundo 1
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https://bit.ly/3mAnsWa


Destaques do mundo:

● FDA autoriza agrupamento de amostras para o teste SalivaDirect 
PCR COVID-19

A Food and Drug Administration (FDA) autorizou o teste SalivaDirect PCR COVID-19, 
criado pela Escola de Saúde Pública de Yale, para uso com amostras de saliva agrupadas. O 
teste agrupado permite que os laboratórios combinem amostras de saliva de vários indivíduos 
em um único tubo e processem o lote como um único teste e dá aos laboratórios a 
capacidade de processar os testes muito mais rapidamente.

“À medida que os programas de vacinação ganham terreno e nos ajudam a nos 
proteger contra casos graves de COVID-19, devemos permanecer cautelosos. Adotar testes 
frequentes como um novo hábito de saúde pública nos ajudará a nos manter seguros contra 
infecções e manter nossas escolas, locais de trabalho e empresas abertas”, disse Anne Wyllie, 
investigadora principal da SalivaDirect. 

Esse é um dos três únicos testes de PCR à base de saliva a receber “autorização de uso 
de emergência” nos Estados Unidos para a detecção de SARS-CoV-2 em amostras agrupadas. 
Se um teste der negativo, todos os indivíduos no pool (agrupamento) serão classificados 
como negativos para SARS-CoV-2, e nenhum teste adicional é necessário. Se um deles testar 
positivo, o laboratório realiza testes adicionais para identificar o(s) indivíduo(s) positivo(s) no 
respectivo pool.

SalivaDirect é um teste RT-qPCR projetado para ser simplificado, sensível e de baixo 
custo. A facilidade dos testes à base de saliva se presta à auto-coleta para todas as idades, o 
que mantém a equipe do local de teste mais segura e abrange populações de pacientes que 
podem ser menos propensas a aceitar os cotonetes nasais devido ao desconforto associado.

Ele pode ser usado para exames de rotina de indivíduos sem sintomas de COVID-19 
ou para aqueles casos suspeitos. As amostras podem ser coletadas na presença de um 
observador treinado ou, para indivíduos com 18 anos ou mais, no conforto da própria casa, 
sem supervisão. As amostras coletadas podem então ser deixadas em um local de coleta ou 
enviadas para um laboratório de testes.

Link: Destaques do mundo 2
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https://bit.ly/3jX20Jm


Destaques do mundo:

● O teste de saliva pode predizer a gravidade da COVID-19 entre as 

crianças, conclui uma pesquisa da Penn State

Um simples teste de saliva pode ser capaz de determinar quais crianças têm maior 

risco de desenvolver sintomas graves de COVID-19, de acordo com os primeiros resultados 

de pesquisas feitas por médicos da Universidade Estadual da Pensilvânia.

“Embora a maioria das crianças que contraem o vírus tenha apenas sintomas leves ou 

nenhum sintoma, a identificação precoce daqueles que estão em risco de desenvolver 

casos graves ajudaria os médicos a monitorar melhor e intervir antes que as crianças fiquem 

gravemente doentes”, segundo Steven Hicks, um pediatra no Penn State Health Children's 

Hospital e co-autor do estudo.

As crianças com maior risco de doenças graves podem ser internadas para 

observação e intervenção rápida caso os sintomas piorem, buscando evitar as complicações 

mais graves, como insuficiência respiratória.

O estudo de quatro anos, lançado em janeiro, explora a relação entre citocinas, um 

tipo de proteína desenvolvida em resposta à infecção, e a COVID-19, usando amostras de 

saliva coletadas de crianças menores de 18 anos internadas nos departamentos de 

emergência do Hospital Infantil de Michigan e Hospital Infantil UPMC de Pittsburgh.

Em sua análise inicial de amostras de saliva de 150 crianças, os pesquisadores 

encontraram níveis elevados de duas citocinas entre aqueles que desenvolveram COVID-19 

grave, em comparação com aqueles com sintomas mais leves. Os pesquisadores esperam 

inscrever um total de 400 crianças até o final do ano e começar uma análise em larga escala 

em 2022.

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


Artigos de revisão:

● Saliva viral load better correlates with clinical and immunological 

profiles in children with coronavirus disease 2019

(A carga viral na saliva se correlaciona melhor com os perfis clínicos e imunológicos em crianças 

com COVID-19)

Este estudo realizado em Hong Kong teve como objetivo determinar as relações entre 

os sintomas clínicos, perfis imunológicos e cargas virais com os testes de swab nasofaríngeo e 

de saliva. Pacientes com idade inferior a 18 anos com teste positivo para SARS-CoV-2 por 

RT-PCR de amostras respiratórias foram incluídos na análise. Pacientes assintomáticos, 

detectados por rastreamento de contato, também foram admitidos como parte da política de 

controle de infecção em todo o território de Hong Kong. O swab nasofaríngeo e a saliva 

também foram coletados para mensuração da carga viral na admissão e repetidos a cada 

cinco a sete dias até a alta. A saliva para quantificação da carga viral foi coletada em crianças 

com mais de 3 anos de idade cuspindo saliva em um frasco estéril pela manhã, antes de 

escovar os dentes e de tomar o café da manhã.

Entre 12 de março e 8 de agosto de 2020, 42 pacientes tiveram as cargas virais de 

swab nasofaríngeo e saliva positivas. A concordância entre os métodos foi de 100%. Os 

pacientes sintomáticos tinham cargas virais mais altas em comparação com pacientes 

assintomáticos. Pacientes com tosse, produção de expectoração e dor de cabeça tiveram 

cargas virais salivares mais elevadas do que aqueles sem esses sintomas.

A carga viral salivar foi significativamente maior em crianças com linfopenia total. Não 

houve correlações significativas nas cargas virais de swab nasofaríngeo com quaisquer 

resultados do exame de sangue, demonstrando uma possível vantagem do método salivar.
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Artigos de revisão:

Crianças com sintomas respiratórios e cefaleia eram mais propensas a ter cargas virais de 

saliva mais altas, mas não houve diferenças significativas em suas cargas virais de swab 

nasofaríngeo.

O estudo demonstrou que a carga viral da saliva teve melhores correlações com os 

sintomas clínicos e perfis imunológicos do que a carga viral do swab nasofaríngeo.

 Link:Artigo de Revisão 1

● Long-term effects: Children with long covid

(Efeitos a longo prazo: Crianças com covid longa)

Quando infectadas com o SARS-CoV-2, a maioria das crianças são assintomáticas ou 

desenvolvem sintomas leves. No entanto, um grande número de crianças com covid-19 

sintomático e assintomático estão experimentando efeitos de longo prazo, muitos meses após 

a infecção inicial. Inicialmente, pensava-se que os sintomas de longo prazo incluíam apenas: 

fadiga, dores musculares e articulares, dor de cabeça, insônia, problemas respiratórios e 

palpitações cardíacas. Agora, grupos de apoio e pesquisadores dizem que pode haver até 100 

outros sintomas, incluindo problemas gastrointestinais, náuseas, tonturas, convulsões, 

alucinações e dor testicular.

As evidências do primeiro estudo de Covid longa em crianças sugerem que mais da 

metade das crianças com idade entre 6 e 16 anos que contraem o vírus têm pelo menos um 

sintoma que dura mais de 120 dias. Esses resultados provisórios são baseados em avaliações 

periódicas de 129 crianças na Itália.
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33467982/


Artigos de revisão:

O último relatório do UK Office for National Statistics estima que 12,9% das crianças de 

2 a 11 anos no Reino Unido e 14,5% das crianças de 12 a 16 anos ainda apresentam sintomas 

cinco semanas após sua primeira infecção. Acredita-se que normalmente a recuperação leve 

alguns dias ou até semanas e que a maioria terá uma recuperação completa em 12 semanas.

Uma frustração comum entre os pais cujos filhos apresentam Covid longa é a falta de 

apoio dos médicos. Eles dizem que alguns profissionais descartam os sintomas como não 

relacionados à Covid-19 pois são muito diversos e inespecíficos. A falta de informações sobre 

a Covid longa nas crianças é especialmente pertinente para a tomada de decisões sobre a 

reabertura de escolas, na qual a falta de dados pode levar a decisões equivocadas. Até agora, 

o foco da pandemia tem sido a prevenção de doenças graves e mortes nas gerações mais 

velhas, mas deve-se avaliar também o legado que o vírus está deixando nas crianças.

Link:Artigo de Revisão 2

Long COVID and kids: scientists race to find answers

(COVID longa e crianças: cientistas correm para encontrar respostas) 

As crianças também adquirem Covid longa, mas os pesquisadores ainda precisam 

descobrir com que frequência e gravidade. A questão é particularmente relevante à medida 

que a proporção de infecções em jovens aumenta em países onde muitos adultos já estão 

vacinados. A condição foi descrita pela primeira vez em adultos, mas vários estudos já 

relataram um fenômeno semelhante, incluindo sintomas como dor de cabeça, fadiga e 

palpitações cardíacas, em crianças.
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7927578/


Artigos de revisão:

O pediatra Danilo Buonsenso, do Hospital Universitário Gemelli, em Roma, liderou a 

primeira tentativa de quantificar a Covid longa em crianças. Ele e seus colegas entrevistaram 

129 crianças com idades entre 6 e 16 anos, que haviam sido diagnosticadas com COVID-19. 

Os pesquisadores relataram em que mais de um terço tinha um ou dois sintomas persistentes 

após quatro meses ou mais da infecção e um quarto apresentou três ou mais sintomas após o 

período. Insônia, fadiga, dores musculares e queixas persistentes de resfriado foram comuns. 

Esses efeitos de longa duração também foram observados em crianças que tiveram sintomas 

iniciais leves ou foram assintomáticas. Outro relatório de abril desse ano constatou que um 

quarto das crianças entrevistadas após a alta hospitalar na Rússia, apresentou sintomas mais 

de cinco meses depois.

Jakob Armann, um pediatra da Universidade de Tecnologia de Dresden, na Alemanha, 

suspeita que os números não sejam tão altos assim. Ele diz que outros fenômenos 

relacionados à pandemia, como fechamento de escolas e o trauma de ver membros da família 

doentes ou morrendo de COVID-19, também podem resultar nesses sintomas e aumentar 

artificialmente as estimativas.

Buonsenso diz que um dos desafios em descobrir quantas crianças desenvolvem Covid 

longa é que não há critérios de diagnóstico definidos. Uma definição adequada de Covid 

longa é urgentemente necessária. Uma sugestão, após uma revisão da literatura em adultos 

pelo Instituto Nacional de Pesquisa em Saúde do Reino Unido, é que a Covid longa é uma 

coleção de síndromes diferentes, incluindo síndrome pós cuidado intensivo, síndrome de 

fadiga pós-viral e Covid de longo prazo. Buonsenso também tem examinado as mudanças 

imunológicas que ocorrem em pessoas com Covid longa, para ver se há marcadores 

biológicos que possam levar a diagnósticos eficazes e tratamentos adequados.

Link:Artigo de Revisão 3
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Organização:
Professora: Lilian Diniz
Alunos: Gabriel Couto, 
João Vitor Rodrigues, 
Maria Eliza Drumond e 
André Sanglard

“Devemos utilizar as posições em 
que nos encontramos para fazer 
tudo o que pudermos para fazer a 
diferença onde podemos.”                                   

Richard Branson

https://www.nature.com/articles/d41586-021-01935-7
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