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Comunicado
 

O “Boletim Matinal” tem buscado cumprir seu papel de compartilhar 
informações com os seus leitores. A pandemia está caminhando para a 
redução de casos. Sabemos que não podemos nos descuidar e que 
temos de manter o distanciamento social, uso de máscaras e higienização 
das mãos. Os editoriais, artigos e notícias de qualidade e relevância estão 
ficando cada vez mais escassos. Os membros do corpo editorial do 
Boletim diante disso, decidiu reduzir o número de boletins para três vezes 
por semana. A partir da semana do dia 15/11/2021 ele será divulgado na 
segunda, quarta e sexta-feira.
 
Agradecemos aos leitores pelo apoio e divulgação.
 
Atenciosamente,

 
 

Corpo Editorial do Boletim Matinal Covid-19
14/11/2021
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DESTAQUES DA EDIÇÃO 

• N° de casos confirmados: 21.953.838  (13/11)
• Notícias: PBH reduz intervalo de aplicação da 3 ª dose da vacina contra a COVID-19 | 

Bolsonaristas seguem divulgando fake news sobre vacina contra Covid-19 no Telegram
•  | Fiocruz sedia evento do Mercosul com propostas para produção de vacinas| Boletim 

Observatório Covid-19 Fiocruz - semanas epidemiológicas 43 e 44 | Covid-19: como se 
determina o fim de uma pandemia| Alemanha vai retomar política de testes gratuitos de 
covid-19 | Boris Johnson exorta as pessoas a obterem reforços Covid enquanto ele avisa 
sobre "nuvens de tempestade"

• Editorial: Covid-19 em cidades brasileiras: Impacto dos determinantes sociais, cobertura e 
qualidade da atenção primária à saúde

• Artigos:
○ Imunidade protetora após recuperação da infecção por Sars-CoV2
○ Efetividade da vacina contra transmissão intradomiciliar da variante Delta da 

Sars-CoV2 (B.1.617.2) nos Países Baixos, agosto a setembro de 2021
○ Terapia intravenosa com imunoglobulinas para a SRAG da Covid-19

Destaques da PBH
● N° de casos confirmados: 290.668  (12/11)¹
● N° de óbitos confirmados: 6.971 (12/11)¹
● N° de recuperados: 282.598 (12/11)¹
● N° de casos em acompanhamento: 1.099 (12/11)¹
● NÍVEL DE ALERTA GERAL: VERDE

 Link¹: https://bit.ly/3c72ZlB    

  

   

 
 

 

https://bit.ly/3c72ZlB
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Destaques da SES-MG  
● N° de casos confirmados: 2.191.328  (12/11)²
● Nº de casos novos (24h): 1.275  (06/11)²
● N° de casos em acompanhamento: 18.138 (12/11)²
● N° de recuperados: 2.123.273  (12/11)² 
● N° de óbitos confirmados: 55.917  (12/11)²
● Nº de óbitos (24h):32 (12/11)²
Link²: https://bit.ly/30kQzVh 

Destaques do Ministério da Saúde 
● N° de casos confirmados: 21.953.838  (13/11)³
● Nº de casos novos (24h): 14.642 (13/11)³
● N° de óbitos confirmados: 611.222  (13/11)³
● Nº de óbitos (24h): 731 (13/11) ³
Link³: https://bit.ly/3lkpMyL 

Destaques do Mundo
● N° de casos confirmados: 251.778.329 (12/11)⁴
● N° de casos novos (24h): 514.819 (12/11)⁴
● N° de óbitos confirmados: 5.077.907 (12/11)⁴
● N° de óbitos novos (24h): 7.508  (12/11)⁴
Link⁴: https://bit.ly/3F4MT8K 

 

https://bit.ly/30kQzVh
https://bit.ly/3lkpMyL
https://bit.ly/3F4MT8K
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Editorial: 

Covid-19 in Brazilian cities: Impact of social determinants, coverage 
and quality of primary health care
"Covid-19 em cidades brasileiras: Impacto dos determinantes sociais, cobertura e 
qualidade da atenção primária à saúde"

 O mundo vem sofrendo com a evolução persistente do contágio do SARS-CoV-2 
que leva à manifestação da nova doença por coronavírus (Covid-19), com consequências 
inéditas para a saúde pública. Desde janeiro de 2020, a OMS deu visibilidade a esse 
problema de saúde pública globalizado com a Declaração sobre Emergência de Saúde 
Pública de Preocupação Internacional. Embora o Brasil tenha tido tempo extra para se 
preparar, a pandemia atingiu o país e tem assolado sua população com diversos casos e 
mortes de forma contínua e agressiva. A infecção por Covid-19 apresenta-se, com 
frequência significativa de seus casos, com sintomas complicados e pode levar à morte.

Este estudo objetivou analisar o impacto da cobertura da Atenção Básica e da 
Estratégia Saúde da Família (ESF), os escores do Programa Nacional de Melhoria do 
Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) e indicadores socioeconômicos e 
sociais no número de casos de Covid-19 nas maiores cidades brasileiras. 

Trata-se de um estudo ecológico, realizado por meio da análise de dados 
secundários da população de todas as principais cidades brasileiras, com base na análise 
de uma série epidemiológica de epidemias de Covid-19 semanais por 26 semanas. A 
análise estatística foi realizada por meio de Modelos Lineares Generalizados com uma 
matriz de correlação de trabalho autorregressiva. 

Foi demonstrado que maior cobertura da APS e maior cobertura da ESF, 
juntamente com uma pontuação do PMAQ acima da média, estão associadas a uma 
disseminação mais lenta e menor carga de Covid-19.
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Destaca-se que estratos de melhor cobertura da ESF e escores do PMAQ obtiveram 
correlação com progressão mais lenta e menor carga de Covid-19, controlando os efeitos 
dos indicadores socioeconômicos. Essa pandemia também é influenciada por indicadores 
sociais, revelando que a desigualdade e as restrições sociais modulam a dispersão dos 
casos. Esses fatores devem ser considerados pelos gestores de saúde para desenvolver 
melhores estratégias para combater a pandemia e melhorar a gestão dos recursos de 
saúde.

Os achados apontaram que, ao estratificar a cobertura da ESF, os municípios com 
maior cobertura tiveram sua população menos afetada pelos casos de Covid-19, 
principalmente aqueles que foram melhor avaliados no PMAQ. Esses dados reforçam a 
hipótese de que as ações de prevenção desenvolvidas em áreas mais bem atendidas 
pelos serviços de APS é uma estratégia de extrema relevância para minimizar o impacto 
desta pandemia, podendo assim atender os demais níveis e serviços de atenção à saúde. 

Uma cobertura adequada leva a um maior acesso aos serviços essenciais, sendo 
fator essencial para um cenário favorável das condições de saúde de uma comunidade, 
seja pelo seu alto nível de capilaridade, seja pelo incentivo a ações de promoção e 
prevenção aos indivíduos nesse contexto. Esses fatores podem impactar diretamente a 
prevalência e a incidência de casos tanto em doenças crônicas não transmissíveis quanto 
em doenças transmissíveis, como é o caso da Covid-19. Ressalta-se que, embora o SUS 
seja baseado na universalidade, nem todo território brasileiro é atendido por serviços de 
APS.

É evidente que cidades com menor desigualdade social e restrições de proteção 
social aliadas ao desenvolvimento social apresentam um cenário pandêmico mais ameno. 
É necessário agir rapidamente sobre essas condições para a disseminação da Covid-19 
por meio de ações oportunas com alta capilaridade. Expandir o acesso à APS e as 
estratégias de apoio social para os vulneráveis   são essenciais.

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

https://bit.ly/3omvbqv
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Destaques do Brasil

PBH reduz intervalo de aplicação da 3 ª dose da vacina contra a COVID-19

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai reduzir de seis para cinco meses o 
intervalo entre a aplicação da segunda dose e o reforço da vacina contra a COVID-19. 
Com isso,  a PBH vai seguir a mesma orientação do governo de Minas Gerais. De 
acordo com a PBH, a partir da próxima semana, idosos de 85 a 82 anos vão receber a 
3a dose. Os trabalhadores da saúde de 18 anos ou mais também serão convocados 
novamente para a dose de reforço. Haverá ainda ações de repescagem para alguns 
públicos vacinados com a Pfizer. 

Link: https://bit.ly/3CaX0Xx 

Bolsonaristas seguem divulgando fake news sobre vacina contra Covid-19 
no Telegram

     Um áudio, verificado pelo Projeto Comprova, foi compartilhado no grupo Médicos 
Pela Vida e gerou pânico entre os membros. Nele há afirmações de que vacinas contra 
a Covid-19 conseguiram gerar nos imunizados doenças autoimunes e câncer. O 
conteúdo foi atribuído ao médico Nelson Modesto, especialista em clínica médica, 
que atua com imunoterapia ativada e imuno-oncologia. Sem provas, o médico afirmou 
que fez um estudo onde o insumo Bdort chinês contém Nagalase, óxido de grafeno e 
nanopartículas de grafeno. Segundo ele disse, erroneamente, essas substâncias 
causam as doenças já citadas. Ele não apresentou o resultado do estudo. Esses 
componentes não integram a lista de substâncias presentes nos imunizantes 
desenvolvidos pela Pfizer, Coronavac e Astrazeneca.

Link: https://bit.ly/31ZOHSc  

5
14 de Novembro 

https://bit.ly/3CaX0Xx
https://bit.ly/31ZOHSc
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Fiocruz sedia evento do Mercosul com propostas para produção de 
vacinas

A busca de soluções coordenadas para um problema comum reuniu 
representantes de Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia nesta terça-feira (9/11), 
no auditório do Instituto em Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz) 
no Seminário Técnico sobre Acesso a Vacinas Covid-19: Estratégias Nacionais e 
Possibilidades de Expansão da Capacidade Produtiva Regional, que trouxe o 
compartilhamento de experiências e desafios. As propostas surgidas no debate - como 
a sugestão de um mapeamento das capacidades e necessidades dos países do bloco - 
serão encaminhadas aos ministros da Saúde da região, que se reúnem no próximo dia 
19 em Foz de Iguaçu, Paraná. As experiências relatadas foram diversas, mas as 
dificuldades muitas vezes eram as mesmas. Se o Brasil se valeu de instituições 
públicas, como Fiocruz e Butantan, na busca por imunizantes, a Argentina apostou 
num consórcio público-privado, enquanto Paraguai e Uruguai enfrentaram a demora 
na chegada de vacinas. 

Link: https://bit.ly/3oq4OzX 

Boletim Observatório Covid-19 Fiocruz - semanas epidemiológicas 43 e 44

    Os dados recentes indicam a manutenção da tendência geral de queda dos 
indicadores. Entretanto, deve-se destacar que a pandemia não acabou, e o risco de 
recrudescimento permanece. Os registros de casos por Síndromes Respiratórias 
Agudas Graves (SRAG) no país mantêm-se em níveis altos,?ainda que em estabilidade 
nas últimas semanas epidemiológicas. A tendência de declínio está desacelerando. 
Para os casos e óbitos por Covid-19, observa-se um quadro similar de redução dos 
indicadores. Casos graves, internações e óbitos estão concentrados em idosos. As 
taxas de ocupação de leitos de UTI Covid-19 para adultos no SUS mantêm-se em 
níveis inferiores a 50% no país, com apenas um estado e três capitais na zona de alerta 
intermediário. A tendência geral de queda dos indicadores relacionados à Covid-19 
tem como principal fator neste momento o crescimen- to da cobertura vacinal na 
população

Link: https://bit.ly/30mn1Go 

6
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https://bit.ly/3oq4OzX
https://bit.ly/30mn1Go
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Covid-19: como se determina o fim de uma pandemia

A notícia de que São Paulo e outros oito Estados não registraram nenhuma morte 
por covid-19 na segunda-feira (8/11) foi recebida com muita comemoração e otimismo. 
Embora o acontecimento seja simbólico e reforce a melhora contínua da pandemia no 
país durante os últimos meses, especialistas ouvidos pela BBC News Brasil entendem 
que é preciso colocar o fato em perspectiva e ter em mente que ainda há um longo 
caminho a ser percorrido antes de decretar o fim da crise sanitária.

Como uma pandemia acaba? Por algum tempo, aventou-se a possibilidade de 
que a imunidade coletiva (ou imunidade de rebanho) seria capaz de dar um fim à 
covid-19: conforme as pessoas ficassem doentes (ou, preferencialmente, fossem 
vacinadas) o Sars-CoV-2 não encontraria mais hospedeiros e deixaria de circular. Mas o 
surgimento de novas variantes, como a Alfa, a Beta, a Gama e a Delta, junto com o 
conhecimento de que a imunidade contra esse coronavírus não dura para sempre e varia 
muito de pessoa para pessoa, praticamente descartou essa ideia. Hoje em dia, há uma 
maior concordância entre os cientistas de que a pandemia de covid-19 se transformará 
aos poucos em uma endemia. Isso significa que a doença continuará a ser frequente em 
uma (ou em várias) regiões do planeta, com um número de casos e de mortes esperados 
todos os anos. É isso o que ocorre com uma série de outras enfermidades, como a 
malária, a febre amarela ou a própria gripe.

Link: https://bbc.in/31O7kbw 

7
14 de Novembro 

https://bbc.in/31O7kbw
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Destaque do mundo
Alemanha vai retomar política de testes gratuitos de covid-19
   A Alemanha vai retomar os exames gratuitos para detectar covid-19 a partir do 
próximo sábado, disse o ministro da Saúde, Jens Spahn, nesta sexta-feira (12/10). O 
anúncio ocorre em meio a uma alta recorde de novos casos da doença no país e à 
estagnação da vacinação entre os alemães. A política de testes gratuitos havia sido 
introduzida em março e foi originalmente encerrada no mês passado, até como forma 
de incentivar que as pessoas se vacinassem. O anúncio de Spahn sobre a reativação 
do sistema ocorre após o índice de infecções atingir um novo recorde pelo quinto dia 
consecutivo nesta sexta-feira. Spahn também afirmou que apoia uma exigência no 
sentido da adoção de regras nacionais que fariam com que apenas pessoas vacinadas 
e/ou que se recuperaram da doença possam comparecer a eventos públicos. A regra 
excluiria pessoas não vacinadas, mesmo com a apresentação de um teste negativo 
para o vírus. No momento, apenas cerca de 67,4% dos alemães estão totalmente 
vacinados, índice que só cresceu dois pontos percentuais nos últimos 30 dias.

Link: https://bbc.in/3qbXZEy 

Boris Johnson exorta as pessoas a obterem reforços Covid enquanto ele 
avisa sobre "nuvens de tempestade"
   Pessoas idosas e vulneráveis   devem receber suas doses de reforço para que um 
aumento nos casos de Covid no Reino Unido possa ser evitado, disse o 
primeiro-ministro, ao alertar sobre a formação de "nuvens de tempestade" sobre 
partes da Europa. Alemanha, Áustria, Eslováquia e Croácia estão entre os países que 
viram recentemente um aumento nos casos de Covid, com o primeiro registrando o 
maior número de casos de coronavírus desde o início da pandemia. Falando em um 
clipe de transmissão, Boris Johnson disse que a situação era preocupante. “Estou 
vendo nuvens de tempestade se acumulando em partes do continente europeu. E eu 
tenho que ser absolutamente franco com as pessoas: nós já estivemos aqui antes. 
Lembramos o que acontece quando a onda começa a chegar ”, disse ele. O chefe da 
Organização Mundial de Saúde na Europa, Hans Kluge, disse que a falta de aceitação 
das vacinas Covid está por trás do aumento.

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

8
14 de Novembro 

https://bbc.in/3qbXZEy
https://bit.ly/2YMgSCU
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Indicações de artigos
Protective immunity after recovery from SARS-CoV-2 infection

"Imunidade protetora após recuperação da infecção por Sars-CoV2”

A pandemia SARS-CoV-2 agora é melhor controlada por conta do contexto com 
acesso a testes rápidos e confiáveis   e lançamentos de vacinação altamente eficazes. Vários 
estudos descobriram que pessoas que se recuperaram de Covid-19 e testaram 
soropositivos para anticorpos anti-Sars-CoV-2 têm baixas taxas de reinfecção de 
Sars-CoV-2. Ainda existem dúvidas sobre a força e a duração dessa proteção em 
comparação com a da vacinação.

Vários estudos epidemiológicos e clínicos, incluindo estudos durante o período 
recente de transmissão de variante predominantemente delta (B.1.617.2), descobriram 
que o risco de repetição da infecção por SARS-CoV-2 diminuiu em 80,5-100% entre 
aqueles que tiveram COVID-19 anteriormente. Os estudos relatados eram grandes e 
realizados em todo o mundo. Outro estudo baseado em laboratório que analisou os 
resultados do teste de 9.119 pessoas com COVID-19 anterior de 1 de dezembro de 2019 
a 13 de novembro de 2020, descobriu que apenas 0,7% foram reinfectados.

Embora esses estudos mostrem que a proteção contra reinfecção é forte e persiste 
por mais de 10 meses de acompanhamento, não se sabe quanto tempo a imunidade 
protetora realmente durará. Muitas infecções virais sistêmicas, como o sarampo, conferem 
imunidade de longo prazo, se não para toda a vida, enquanto outras, como a gripe, não 
(devido a mudanças na genética viral).

Embora estudos de acompanhamento mais longos sejam necessários, os médicos 
devem permanecer otimistas em relação ao efeito protetor da recuperação de uma 
infecção anterior. A imunidade comunitária para controlar a epidemia de SARS-CoV-2 
pode ser alcançada com a imunidade adquirida devido a infecção anterior ou vacinação. A 
imunidade adquirida pela vacinação é certamente muito mais segura e preferida. Dada a 
evidência de imunidade de infecção anterior de SARS-CoV-2, no entanto, os formuladores 
de políticas devem considerar a recuperação da infecção anterior de SARS-CoV-2 igual à 
imunidade de vacinação para fins relacionados à entrada em eventos públicos, negócios e 
locais de trabalho, ou requisitos de viagem.

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

https://bit.ly/3DfKJme
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Vaccine effectiveness against SARS-CoV-2 transmission to household 
contacts during dominance of Delta variant (B.1.617.2), the 
Netherlands, August to September 2021

"Efetividade da vacina contra transmissão intradomiciliar da variante Delta da Sars-CoV2 
(B.1.617.2) nos Países Baixos, agosto a setembro de 2021”

O artigo visa estimar a efetividade da vacina contra Sars-CoV2 contra transmissão 
comparando a quantidade de pessoas doentes após um caso no domicílio entre 
indivíduos vacinados e não vacinados, utilizando dados quando a variante Delta estava 
dominante. A efetividade contra transmissão intradomiciliar foi de 63% quando o 
infectado estava vacinado (intervalo de confiança de 95%; CI 46-75) e 40% quando não 
vacinado (95% CI: 20-54%), em adição a proteção direta dos contatos vacinados contra a 
Covid-19. 

Apesar de ainda alta, a proteção teve decaimento significativo por conta da variante 
Delta, uma vez que em periodo de dominanicia da variante Alfa a proteção era de 73% 
(95% CI: 65-79). 

Os resultados do artigo indicam que as vacinações conferem proteção contra a 
transmissão progressiva de SARS-CoV-2 de casos-índice vacinados, embora um pouco 
menos para o Delta do que para a variante Alfa. O indice de transmissão para contatos 
domiciliares não vacinados é maior do que para contatos domiciliares vacinados, com os 
últimos já amplamente protegidos da infecção e especialmente de doenças graves por 
sua própria imunidade induzida pela vacina. A diferença na proteção da vacina contra 
transmissão entre contatos domiciliares não vacinados e totalmente vacinados também 
pode ser atribuída a diferenças na distribuição de idade e/ou viés, por exemplo, por 
vulnerabilidade clínica ou comportamento de risco, entre as duas populações. A possível 
redução da eficácia da vacina contra a infecção e contra a transmissão posterior pode 
resultar no aumento da circulação do SARS-CoV-2 entre as populações com alta cobertura 
vacinal. A vacinação completa permanece altamente eficaz na prevenção de doenças 
graves, também para a variante Delta, a alta cobertura vacinal continua a ser a chave para 
controlar a pandemia de COVID-19.

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

https://bit.ly/3FihiAB
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Intravenous immunoglobulin therapy for COVID-19 ARDS

"Terapia intravenosa com imunoglobulinas para a SRAG da Covid-19”

Até o dia de hoje, o vírus Sars-CoV2 e a Covid-19 matou mais de 4 milhões de 
pessoas. Morbidade e mortalidade ocorrem do dano direto do vírus a múltiplos sistemas, 
uma resposta imune desregulada e trombose. A imunomodulação farmacológica diminui a 
mortalidade da Covid-19 severa. Dexametasona foi a primeira droga a reduzir 
significativamente o risco de morte em pacientes hospitalizados com o vírus que 
requerem suplementação de oxigênio. Desde então, antagonistas de IL-6, inibidor da 
Janus quinase, baracitinib, têm sido efetivos na redução da mortalidade por Covid-19

 Neste artigo da Lancet Respiratory Medicine, Aurélien Mazeraud e colegas 
descrevem um estudo fase 3  multicêntrico, duplo cego e com controle com placebo  com 
146 pacientes com Covid-19 e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) que receberam 
imunoglobulina intravenosa (IGIV; 69 pacientes) ou placebo (77 pacientes). O IGIV atua 
como modulador de múltiplas esferas do sistema imune. IGIV neutraliza anticorpos, inibe 
a ativação da cascata de complemento, impede a capaidade coestimulatória e de 
apresentação de antígenos das células dentríticas, inibe a proliferação da célula T helper 
17 e expande a regulação da população de células T. Por conta da relação da 
desregulação de células dendríticas, células T e células B estarem associadas com a 
Covid-19 severa, IGIV parece um bom candidato terapeutico para pacientes internados 
com Covid-19. 

Dentre os pacientes incluidos no estudo, 103 eram homens, 87 tinham mais de 65 
anos. A média de IMC dos pacientes era 30 kg/m2. Critérios de exclusão foram falencia 
renal aguda, gravidez, alergia a IVIG e deficiencia de IgA. 121 pacientes receberam 
antibioticos e 104 pacientes receberam corticosteroides. 

Não houve diferença entre a mortalidade dos grupis nos dias 28 e 90. 3 vezes mais 
pacientes no grupo IGIV desenvolveram tromboembolismo pulmonar ou TVP. Tal número 
pode ser associado com a sindrome de hiperviscosidade transitória decorrente da infusão. 

O questionamento se pacientes com SRAG severa se beneficia com IVIG 
permanece. O grupo relata que IGIV não melhora significativamente o prognóstico de 
pacientes e foi assoiado com riscco de eventos tromboembólicos. Alguns grupos ainda 
podem se beneficiar do medicamento, mas futuros estudos são necessários. 

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

 Tenha um ótimo dia!
Alexandre Ferreira, Gabriel Porto, 

Letícia Costa e Priscila Sousa

"Nada deve parecer impossível 
de mudar"

Bertolt Brecht

https://bit.ly/3qCnGhU
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