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Destaques da PBH 
   ● N° de casos confirmados: 295.396 (30/12)¹ 
   ● N° de óbitos confirmados: 7.086  (30/12)¹ 
   ● N° de recuperados: 287.267 (30/12)¹ 
   ● N° de casos em acompanhamento: 1.016 (30/12)¹

NÍVEL DE ALERTA GERAL: AMARELO
        Link¹: Boletim epidemiológico PBH 

DESTAQUES DA EDIÇÃO

• N° de casos confirmados no Brasil: 22.293.228 (02/01)
• Editorial: Vacinas Covid-19 em crianças no Brasil: Uma questão prioritária de saúde pública
• Notícias: Veja quais países já vacinam crianças contra a COVID-19 | Ministério diz que 

vacinação de crianças deve começar em janeiro | Os jovens se recuperam rapidamente do 
efeito colateral raro de miocardite da vacina  para Covid-19 | O real risco de inflamação do 
coração em crianças é a Covid-19 - não a vacina

• Artigos: Neutralização da variante Omicron do Sars-CoV-2 pela vacina Coronavac | Uma 
atualização sobre a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica (SIM-P) relacionada ao 
SARS-CoV-2 | Intenção de vacinar os filhos contra a Covid-19 entre pais americanos 
vacinados e não vacinados

https://www.google.com/url?q=https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2021/boletim_epidemiologico_assistencial_422_covid-19_24-12-2021.pdf&sa=D&source=editors&ust=1641216612660341&usg=AOvVaw0DR8HIpJmY8mgcKAZFedyB
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Destaques da SES-MG
    

● N° de casos confirmados: 2.223.985 (31/12)²
● N° de casos novos (24h): 1.503 (31/12)²
● N° de casos em acompanhamento: 15.466 (31/12)²
● N° de recuperados: 2.151.860 (31/12)² 
● N° de óbitos confirmados: 56.659 (31/12)²
● Nº de óbitos (24h): 4 (31/12)²  

Link²: Boletim Epidemiológico SES-MG 

Destaques do Ministério da Saúde*
  

      ● N° de casos confirmados: 22.293.228 (02/01)³ 
      ● Nº de casos novos (24h): 1.721 (02/01)³  
      ● N° de óbitos confirmados: 619.133 (02/01)³ 
      ● Nº de óbitos (24h): 28 (02/01)³  
Link³: Painel Conass*

*Foram utilizados os dados do Conass, visto que o site do Painel Coronavírus do Ministério da Saúde se encontra 
fora do ar.

Destaques do mundo

● N° de casos confirmados: 289.975.221 (02/01)4

● N° de óbitos confirmados: 5.443.045 (02/01)4

Link4: Covid-19 Dashboard por CSSE-JHU 
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https://www.google.com/url?q=https://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/2021/12/Boletim_Versao_Resumida_12.12.2021.pdf&sa=D&source=editors&ust=1641216612982431&usg=AOvVaw0ejzp4eaVLuTD-N4p2OfYT
https://www.google.com/url?q=https://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/1_2021/12-dezembro/Boletim_24.12.2021.pdf&sa=D&source=editors&ust=1641216612982613&usg=AOvVaw2zEa7ZmCNvAiMkn0_oKWnc
https://www.google.com/url?q=https://bit.ly/324cot6&sa=D&source=editors&ust=1641216612982685&usg=AOvVaw2lcn3VyD84liFjemCYDkcr
https://www.google.com/url?q=https://bit.ly/3BNAp3D&sa=D&source=editors&ust=1641216612982753&usg=AOvVaw2wNxpB4b5TPlvXWmvk2PMn
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Editorial

● Vacinas Covid-19 em crianças no Brasil: Uma questão prioritária de 

saúde pública

(Nota de alerta da Sociedade Brasileira de Pediatria – 28 de dezembro de 2021)

Um dos aspectos mais intrigantes da pandemia causada pela Covid-19 consiste no fato 

de que as crianças e adolescentes apresentam, em sua maioria, formas leves ou 

assintomáticas da doença. Várias hipóteses foram formuladas para tentar explicar esse 

fenômeno, porém as suas razões ainda são incertas.

Os estudos populacionais de soroprevalência por grupo etário, realizados 

recentemente, demonstram que as taxas encontradas em crianças de 5 a 11 anos são 

similares às dos adolescentes e superiores às taxas de soroprevalência em adultos. Este 

achado confirma as evidências epidemiológicas que apontavam que crianças e adolescentes 

são expostos ao vírus da mesma forma que adultos. O papel das crianças na transmissão 

também já foi demonstrado em diversos estudos.

Entre as hospitalizações por Covid-19, aproximadamente 34 mil foram notificadas entre 

crianças e adolescentes menores de 19 anos de idade. Entretanto, o dado que mais chama a 

atenção e preocupa é que houve a confirmação de mais de 2.500 mortes atribuídas à 

Covid-19 neste grupo etário. Crianças maiores de cinco anos e adolescentes representaram 

aproximadamente 50% destas mortes. Entre as crianças e adolescentes hospitalizados por 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Covid-19 no Brasil, a taxa de letalidade foi de 

7%. Comparando o número de mortes de crianças causadas pela Covid-19 com o de outras 

doenças infecciosas passíveis de vacinação, como doença meningocócica, gastroenterite 

influenza, hepatite A, varicela e meningite pneumocócica, nos anos que precederam a 

introdução das vacinas contra estas doenças no Programa Nacional de Imunizações (PNI), 

nenhuma dessas doenças provocou número igual de mortes que a Covid-19 em menores de 

19 anos ao longo de um ano. 



Editorial

Além da SRAG causada pela Covid-19, foram notificados até o dia 27 de novembro 

de 2021, 2.435 casos suspeitos da Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P), 

outra apresentação clínica potencialmente grave da doença, descrita em crianças e 

adolescentes. Deste total de casos notificados, 1.412 (58%) foram confirmados, resultando 

em 85 óbitos.

Outro aspecto das consequências da Covid-19 é a chamada Covid longa, que é a 

persistência de sintomas com impacto nos sistemas sensorial, neurológico e 

cardiorrespiratório, bem como a saúde mental, associados à doença meses após a infecção 

ter ocorrido. Os resultados dos estudos de seguimento de crianças e adolescentes 

acometidos pela Covid-19 ainda estão em curso, para fornecer evidências mais robustas do 

real impacto da Covid longa no grupo pediátrico, mas evidentemente é mais uma das faces 

da doença que deve ser considerada nas análises de riscos associados à infecção pelo 

Sars-CoV-2 em crianças.

Neste momento, apenas o grupo de adolescentes com pelo menos 12 anos de idade 

está contemplado no programa de imunização contra a Covid-19 no Brasil, sendo a vacina 

de RNAm da Pfizer/BionTech, a única autorizada para uso neste grupo etário (12 a 17 anos). 

Além de prevenir a ocorrência de casos, hospitalizações e mortes, há uma perspectiva da 

vacinação reduzir a chance da ocorrência de sequelas da doença em todas as suas formas, 

incluindo os casos de SIM-P, da Covid-19 longa, e ainda representar um mecanismo de 

segurança para o retorno das crianças e adolescentes ao convívio escolar. Em relação à 

segurança, foi verificado após a implementação da vacinação de adolescentes em diversos 

países que existe um risco raro da ocorrência de miocardite/pericardite após as vacinas de 

RNAm, tanto com a Pfizer/BioNTech como com a Moderna. Este achado motivou uma 

análise conduzida pela ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices), órgão 

responsável pelas recomendações de vacinação nos EUA, comparando os riscos e os 

benefícios oferecidos pela imunização com as vacinas de RNAm (Pfizer e Moderna) no 

contexto epidemiológico americano. 
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Editorial

A conclusão da ACIP foi que os benefícios da vacinação neste grupo etário 

superavam os riscos em todos os grupos etários em que a vacinação está recomendada. É 

importante destacar que os casos de miocardite/pericardite observados por efeito adverso 

da vacina de RNAm para Covid-19 têm sido quase sempre muito menos graves do que a 

miocardite na mesma faixa etária causada pela própria Covid-19. 

Nos EUA, até 9 de dezembro de 2021, 7.141.428 doses da vacina da Pfizer já foram 

administradas em crianças de cinco a 11 anos. A vacina demonstrou perfil de reatogenicidade 

adequado, sendo a quase totalidade dos eventos adversos classificados como não sérios (97%). 

Alguns países como a Argentina e o Chile já iniciaram a vacinação de crianças acima de 3 anos, com 

vacinas de vírus inteiros inativada, dos fabricantes chineses Sinopharm e Sinovac, respectivamente. 

Estas vacinas, levando em conta os seus perfis de segurança, parecem uma opção interessante para 

uso em crianças e adolescentes saudáveis.

Conforme discutido, a despeito do menor risco de complicações da doença em crianças 

quando comparada aos adultos, a carga da Covid-19 em crianças no Brasil está longe de ser 

negligenciável, com taxas de letalidade e de mortalidade associadas à doença muito maiores que as 

registradas em outros países, merecendo um olhar diferenciado e cauteloso por parte das 

autoridades responsáveis pelas políticas de saúde pública no nosso País. A menor gravidade da 

Covid-19 em crianças quando comparada com adultos fez com que, infelizmente, houvesse uma 

subestimação da sua real carga neste grupo etário. Os estudos com a vacina de RNAm da Pfizer 

demonstraram que a doença e suas complicações são passíveis de prevenção, inclusive em 

adolescentes e crianças. Os eventos adversos relatados, tanto nos estudos clínicos como nos dados 

de farmacovigilância de mundo real, ocorrem de forma rara e em frequência substancialmente 

menor que os benefícios da vacinação. Existem justificativas éticas, epidemiológicas, sanitárias e de 

saúde pública para a vacinação da população pediátrica.
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Editorial

A presença de uma variante como a Ômicron, com maior transmissibilidade, mesmo se 

comprovada sua menor gravidade, torna grupos não vacinados (como crianças menores de 12 anos) 

mais vulneráveis ao risco da infecção e suas complicações, conforme vem sendo observado em 

outros países com presença desta variante. Neste contexto epidemiológico, estamos convencidos 

que ampliar o benefício da vacinação a este grupo etário é sim uma prioridade.

Link:Editorial
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https://www.google.com/url?q=https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/23325b-NA_Vacinas_COVID-19_em_crc_no_BR_Uma_questao_prioritaria_SaudePubl.pdf&sa=D&source=editors&ust=1641216613431006&usg=AOvVaw3kcKCdp1SDN689tXRjUSsy


Destaques do Brasil:

● Veja quais países já vacinam crianças contra a COVID-19

A vacinação contra a Covid-19 de crianças entre 5 e 11 anos foi autorizada pena Anvisa. 
No entanto, ainda não houve uma decisão final do governo federal, que aguarda a finalização 
da consulta pública sobre a disponibilização das vacinas para o público infantil no PNI. 

Ao contrário do que ocorre no país, algumas nações já iniciaram a imunização dessa 
faixa etária. São mais de 15 países, entre eles, Estados Unidos, Argentina, Canadá, Chile, 
Alemanha, Espanha, Itália, França, Portugal, China e Israel. 

A vacinação no Brasil aguarda trâmites burocráticos e o envio de doses da vacina da 
Pfizer ao país. 

Link :Destaque Brasil 1

● Ministério diz que vacinação de crianças deve começar em janeiro

O Ministério da Saúde informou no dia 27/12/2021 que a vacinação de crianças de 5 a 
11 anos deve ter início em janeiro de 2022 e declarou que a recomendação é a inclusão dessa 
faixa etária no PNI. Segundo o Ministério, a posição pode ser formalizada no dia 5 de janeiro, 
após o fim do prazo da consulta pública. 

“A recomendação do Ministério da Saúde é pela inclusão das crianças de 5 a 11 anos 
no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO”, diz a nota.

Partidos de oposição ao governo recorreram ao STG para obrigar a inclusão imediata da 
faixa etária no PNI e o ministro Ricardo Lewandowski determinou que o governo se manifeste 
até o dia 5 de janeiro. 
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https://www.google.com/url?q=https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2021/12/27/interna_internacional,1333974/amp.html&sa=D&source=editors&ust=1641216613575644&usg=AOvVaw2fzcyTriFON-sh_VO0SC2w


Destaques do Brasil:

A Associação Médica Brasileira (AMB) defendeu a vacinação de crianças. Segundo a 
associação, a autorização da Anvisa segue os mesmos critérios de segurança e eficácia para 
as demais faixas etárias. Além disso, a vacinação reduz a transmissão do vírus. 

A AMB também enfatizou os riscos de Síndrome Inflamatória Multissistêmica associada 
ao SARS-Cov-2 e de sequelas da doença. Portanto, a vacinação é essencial para evitar e 
reduzir sofrimento, hospitalizações e mortes. 

Link: Destaque Brasil 2
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https://www.google.com/url?q=https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-12/ministerio-diz-que-vacinacao-de-criancas-deve-comecar-em-janeiro?amp&sa=D&source=editors&ust=1641216613630053&usg=AOvVaw3PgefG9qOvj3VRwjYJPdFG


Destaques do mundo:

● Os jovens se recuperam rapidamente do efeito colateral raro de 

miocardite da vacina  para Covid-19

A maioria dos jovens com menos de 21 anos que tiveram suspeita de inflamação do 

músculo cardíaco causada pela vacina da Covid-19 teve sintomas leves que melhoraram 

rapidamente, de acordo com uma nova pesquisa publicada hoje no jornal Circulation, da 

American Heart Association. “Em junho deste ano, o Comitê Consultivo sobre Práticas de 

Imunização dos Centros para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos 

relatou uma provável ligação entre a vacinação do mRNA Covid-19 e a miocardite, 

particularmente em pessoas com menos de 39 anos. No entanto, a pesquisa continua a 

encontrar casos de miocardite relacionados à vacina, incomuns e geralmente leves ”, disse 

Donald. M. Lloyd-Jones, M.D., Sc.M., FAHA, presidente da American Heart Association, que 

não esteve envolvido no estudo. “Incrivelmente, os dados continuam a indicar que os 

benefícios da vacinação para a Covid-19 - 91% eficaz na prevenção de complicações da 

infecção grave, incluindo hospitalização e morte - excedem em muito os riscos muito raros de 

eventos adversos, incluindo miocardite.”

Link: Destaque Mundo 1
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https://www.google.com/url?q=https://bit.ly/3JBZaV5&sa=D&source=editors&ust=1641216613707132&usg=AOvVaw1f80uqgaFOy5T66qbkJWGF


Destaques do mundo

● O real risco de inflamação do coração em crianças é a Covid-19 - não 

a vacina

Muitos pediatras e cardiologistas pediátricos lamentam que a miocardite - um efeito 

colateral raro das vacinas de mRNA Covid-19 em adolescentes - tenha sido alardeada, 

recebendo mais atenção do que os benefícios da vacina para salvar vidas. Enquanto isso, dois 

membros do conselho consultivo que recomendou que a Food and Drug Administration 

autorizasse a vacina para crianças entre 5 e 11 anos questionaram se todas as crianças mais 

novas deveriam ser vacinadas antes que houvesse mais informações sobre o risco de 

miocardite. Embora mais de um milhão de crianças com idades entre 5 e 11 anos nos EUA já 

tenham sido vacinadas, uma proporção substancial de pais permanece preocupada, de 

acordo com uma pesquisa nacional recente. 

Ainda assim, a revisão de mais de duas dúzias de artigos em revistas médicas revisadas 

por pares, documentos governamentais e entrevistas com 10 cardiologistas e pediatras 

pediátricos oferecem uma imagem tranquilizadora da segurança da vacinação pediátrica para 

a Covid-19. A miocardite após a vacina é mais rara e geralmente mais leve do que as 

complicações cardíacas do Covid-19, incluindo aquelas da síndrome inflamatória 

multissistêmica (MIS-C), diz Matthew Elias, cardiologista pediátrico do Children's Hospital of 

Philadelphia.

Link: Destaque Mundo 2
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https://www.google.com/url?q=https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-12/ministerio-diz-que-vacinacao-de-criancas-deve-comecar-em-janeiro?amp&sa=D&source=editors&ust=1641216613822119&usg=AOvVaw2Y7X7UUXI6eKiyCEv98VRz


Artigos de revisão:

● Neutralization of SARS-CoV-2 Omicron variant by sera from 

BNT162b2 or Coronavac vaccine recipientes

(Neutralização da variante Omicron do Sars-CoV-2 pela vacina Coronavac)

A disponibilidade de vacinas contra a Covid-19 gerou a esperança do controle da 

pandemia. No entanto, foram descobertas diversas variantes com mutações nos receptores 

de proteínas spike que escapam da neutralização propiciada por anticorpos de pacientes em 

recuperação da Covid-19 ou vacinados.  A variante Omicron do Sars-CoV-2 é caracterizada 

por numerosas mutações de proteínas spike que dificultam o reconhecimento pelos 

anticorpos neutralizantes gerados pelas vacinas contra a Covid-19. Dados preliminares do 

Reino Unido sugerem que essa variante está associada a um risco muito maior de transmissão 

em contatos domiciliares que o da variante Delta. 

O presente estudo foi realizado em Hong Kong e incluiu amostras séricas de um total 

de 50 adultos vacinados, dos quais 25 receberam a vacina da Pfizer e 25 receberam a da 

Coronavac. A idade mediana foi de 48 anos, variando de 40 a 54 anos. Não houve diferença 

estatística significativa de sexo ou de idade entre os dois grupos. Todos os indivíduos 

receberam duas doses da respectiva vacina e as amostras foram coletadas após 56 dias da 

primeira dose da vacina. Foram incluídas duas culturas da variante Omicron no estudo, 

HKU691 e HKKU344-R346K. Elas se diferem por apenas 2 nucleotídeos que resultam em uma 

mutação em proteína spike. Entre os participantes vacinados com a vacina da Pfizer apenas 

20%- 24% tinham anticorpos neutralizantes contra a variante Omicron, enquanto nenhum 

participante que havia recebido a vacina Cornavac apresentou anticorpos neutralizantes 

contra essa variante. 
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Artigos de revisão:

A variante Omicron é uma ameaça potencial para a efetividade das vacinas pela 

presença de numerosas mutações de proteínas spike que afetam a ligação dos anticorpos 

neutralizantes. Esse estudo demonstrou a redução da neutralização do soro coletado de 

pacientes vacinados. Os resultados foram compatíveis com artigos preprint recentes. 

Portanto, a variante Omicron pode ser associada a maiores riscos de surtos de Covid em 

pacientes vacinados e de reinfecção em pacientes recuperados da Covid-19. 

Essa redução da proteção induzida pelas vacinas em conjunto com a rápida 

disseminação dessa variante, sugere que uma nova geração de vacinas deve ser designada 

para cobri-la. No entanto, antes da disponibilidade dessa nova geração, as doses de reforço 

atualmente disponíveis podem contribuir para o aumento da proteção. 

Link:  Artigo 1
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https://www.google.com/url?q=https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.13.21267668v1.full-text&sa=D&source=editors&ust=1641216613984692&usg=AOvVaw3V4jFQ8vt8SgpuigD43pte


Artigos de revisão:

● An Update on Multisystem Inflammatory Syndrome in Children 
(MIS-C) Related to SARS-CoV-2

(Uma atualização sobre a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica (SIM-P) relacionada ao 

SARS-CoV-2)

Segundo o CDC e a OMS, a SIM-P se dá pela presença de febre em crianças com 
marcadores inflamatórios elevados, envolvimento de órgãos multissistêmicos, evidência de 
infecção recente por SARS-CoV-2 ou exposição e exclusão de diagnósticos alternativos. As 
diferenças entre as 2 definições incluem idade (≤19 anos para OMS e <21 anos para CDC), 
duração da febre (pelo menos 3 dias para OMS e 1 dia para CDC), requerendo hospitalização e 
critérios laboratoriais mais extensos e específicos para a definição do CDC.

Usando dados de vigilância estadual em 7 regiões dos EUA, a incidência de SIM-P foi 
estimada em aproximadamente 3 por 10.000 indivíduos <21 anos de idade infectados com 
SARS-CoV-2. Dados sugerem uma taxa de incidência de 0,045% na Inglaterra durante a 
primeira onda, ou 4,5 por 10.000 indivíduos infectados com SARS-CoV-2. A incidência pode 
mudar à medida que mais pessoas forem vacinadas e previamente expostas ao SARS-CoV-2.

A idade média das crianças diagnosticadas com SIM-P varia entre 8 e 11 anos e a doença 
tem acometido mais frequentemente negros e hispânicos. Uma marca registrada da SIM-P é a 
inflamação sistêmica, conforme evidenciado por febre e marcadores inflamatórios elevados em 
testes de laboratório, como a proteína C reativa. Contagens anormais de células sanguíneas 
(linfocitopenia, neutrofilia, anemia leve, trombocitopenia), enzimas hepáticas levemente 
elevadas, coagulopatia e dímeros-D elevados também são muito frequentes. Os pacientes, na 
maioria das vezes, apresentam febre, sintomas gastrointestinais, mucocutâneos, 
cardiorrespiratórios e/ou neurocognitivos. A aparelho digestivo é o mais frequentemente 
atingido (80% dos casos) em todos os grupos etários. Sintomas mucocutâneos ocorrem em 85% 
das crianças de  0-5 anos mas em apenas 60% dos adolescentes de 13-20 anos. Mais da 
metade dos pacientes se apresenta com hipotensão ou choque. No momento, não está claro 
como as variantes do SARS-CoV-2 afetarão a incidência e a apresentação clínica da SIM-P em 
crianças e adolescentes. 
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Artigos de revisão:

A evidência de envolvimento cardiovascular é relatada em 40%-80% dos pacientes e 
inclui níveis elevados de peptídeo natriurético cerebral e troponina, disfunção ventricular, 
derrame pericárdico, dilatação da artéria coronária ou aneurisma e arritmias. Estudos de 
acompanhamento estão em andamento para determinar os efeitos de longo prazo no coração.

As características da síndrome do choque tóxico podem ser evidentes em pacientes com 
suspeita de SIM-P, particularmente hipotensão, erupção cutânea e envolvimento de múltiplos 
órgãos. Devido às semelhanças com o choque séptico, antibióticos de amplo espectro devem 
ser iniciados para a maioria dos pacientes em estado crítico até que os resultados da cultura 
estejam disponíveis. A identificação de infecção por bactérias produtoras de toxinas, como o 
Staphylococcus aureus e o Streptococcus pyogenes, exclui o diagnóstico de SIM-P.

Sabe-se também que cerca de metade dos pacientes com SIM-P atendem aos critérios 
da Doença de Kawasaki (DK) completa ou incompleta. Devido à sobreposição de sintomas, o 
teste de SARS-CoV-2 e o histórico de exposição são úteis para distinguir essas doenças. Os 
pacientes com SIM-P são geralmente mais velhos do que aqueles com DK, e sintomas 
gastrointestinais e choque miocárdico também são mais frequentes na SIM-P. É importante 
ressaltar que o risco de complicações das artérias coronárias nos casos de SIM-P não se limita 
aos pacientes que também apresentam critérios de KD.

No que diz respeito ao tratamento, no início da pandemia, a imunoglobulina intravenosa 
(IVIG) foi utilizada indiscriminadamente. Como a natureza altamente inflamatória da SIM-P se 
tornou mais evidente e as preocupações com relação à replicação viral diminuíram com o 
tempo, os glicocorticóides também passaram a ser associados ao tratamento, especialmente 
em pacientes que não melhoraram com IVIG. Outros tratamentos usados   incluíram agentes 
biológicos como anakinra, terapias anti-interleucina 6 e inibidores do fator de necrose tumoral. 
Um estudo retrospectivo utilizando uma análise de escore de propensão demonstrou que IVIG 
e glicocorticoides (vs. IVIG sozinha) foram associados a menos febre como desfecho primário, 
com diminuição da necessidade de terapia de segunda linha, suporte hemodinâmico, disfunção 
ventricular esquerda e tempo de internação na UTI. Os pacientes da coorte “Overcoming 
Covid-19” tratados com IVIG e glicocorticoides também apresentaram melhores resultados 
cardiovasculares em curto prazo.
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Artigos de revisão:

O acompanhamento longitudinal de pacientes com SIM-P ainda é limitado. Em uma 
pequena coorte de pacientes, a maioria das sequelas de órgãos específicos foi resolvida em 6 
meses. No entanto, quase metade dos pacientes tinha tolerância baixa ao exercício no teste de 
caminhada de 6 minutos e 20% relataram dificuldades emocionais graves. Grandes estudos 
longitudinais estão em andamento para melhor quantificar os resultados de longo prazo da 
doença.

Link: Artigo 2
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Artigos de revisão:

● Intention to Vaccinate Children Against Covid-19 Among Vaccinated and 
Unvaccinated US Parents

(Intenção de vacinar os filhos contra a Covid-19 entre pais americanos vacinados e não 
vacinados.)

Em setembro de 2021 um quarto dos casos de Covid-19 nos EUA eram pediátricos. 

Vacinar as crianças é a forma mais efetiva de reduzir os danos da doença e garantir um retorno 

seguro para as atividades escolares presenciais e outras atividades sociais. As pesquisas 

nacionais mostram certa hesitação entre os pais em vacinar as crianças, ainda que eles sejam 

vacinados. 

 O estudo Chasing Covid é uma coorte nacional online com início em março de 2020 

com o objetivo de entender como a pandemia afetou comunidades nos EUA. O estudo reúne 

informações longitudinais a respeito de exposição, desenvolvimento da doença, vacinação e 

outros fatores comportamentais e analisou respostas relativas a junho de 2021. Os pais de 

crianças entre 2 e 17 anos foram perguntados se eles vacinariam as crianças quando possível 

(sim/não) e o status vacinal dos pais (vacinado/não vacinado). 

A análise incluiu 1162 pais (média de 40,6 anos) com 1651 crianças entre 2 e 17 anos. Em 

junho de 2021, 842 pais (74,4%) eram vacinados/desejavam a vacina, enquanto 298 (25,6%) 

estavam hesitantes. Um total de 212 crianças (48%) entre 12 e 15 anos e 135 (58%) com 16 ou 

17 anos já haviam recebido pelo menos 1 dose da vacina contra a Covid-19. Pais vacinados ou 

dispostos a se vacinar tinha maior probabilidade de vacinar os filhos, quando elegíveis, que os 

pais hesitantes (64,9% vs 8,3% para crianças de 2 a 4 anos, 77,6% vs 12,1% para crianças de 5 a 

11 anos, 81,3% vs 13,9% para crianças de 12 a 15 anos e 86,4% vs 12,7% para aquelas de 16 e 

17 anos, todos com p < 0,001). 
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Pais com filhos em idade escolar mostraram maior disposição em vacinar as crianças se 
elas estivessem em ensino remoto ou híbrido em comparação com aqueles com filhos em 
ensino completamente presencial. Pais com infecção prévia por Covid-19 ou que conhecem 
alguém que morreu da doença reportaram maior disposição em vacinar suas crianças. 

Entre os pais vacinados ou dispostos a vacinar, 10% não vacinaria imediatamente suas 
crianças e o maior motivo de hesitação foi a preocupação com os efeitos adversos a longo 
prazo em crianças. Pais negros e hispânicos mostraram menor disposição para vacinar 
imediatamente as crianças em comparação a pais brancos não hispânicos, mulheres, jovens e 
aqueles sem educação superior. A hesitação em vacinar as crianças difere por raça ou 
etnicidade, gênero, nível de educação, experiência prévia com a Covid-19 e a idade da criança. 
A hesitação em vacinar as crianças é um grande problema para resumir as atividades 
presenciais, que potencialmente precisarão retornar, ainda com uso de máscara, 
distanciamento físico e testes regulares. 

Link: Artigo 3
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Organização: 
Professoras: Lilian Diniz e Maria do 
Carmo Barros de Melo
Alunos: André Sanglard, Fábio 
Fonseca, Gabriel Couto, João Vitor 
Rodrigues e Maria Eliza Drumond  

""As pessoas felizes lembram do passado com 
gratidão, alegram-se com o presente e encaram o 

futuro sem medo" 

Epicuro

https://www.google.com/url?q=https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2786341%23:~:text%3DVaccine%252Dwilling%252Fvaccinated%2520parents%2520were,%253B%252081.3%2525%2520vs%252013.9%2525%2520for&sa=D&source=editors&ust=1641216614506736&usg=AOvVaw082lzCrwamqmpxULcs42MK
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