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DESTAQUES DA EDIÇÃO 

● N° de casos confirmados: 25.620.209  (01/02/22, às 18:00)
● Editorial: Deriva Antigênica: entendendo o Covid-19
● Notícias

○ PBH publica portaria que exige vacinação para eventos com até 500 pessoas
○ Vacinação de crianças sem comorbidades é suspensa na cidade do Rio de Janeiro
○ Não há registro de mortes de crianças causadas por vacinas contra Covid no Brasil
○ BH aplica doses de reforço da vacina contra a Covid e faz repescagem para as 

crianças
○ Dinamarca aposta na volta à “vida conhecida antes da Covid-19”
○ “Subvariante” da Ômicron é mais contagiosa que a original, diz estudo 
○ Volumes de lixo hospitalar gerados pela Covid ameaçam a saúde, diz OMS  
○ Agência de saúde pública da UE que a o Ômicron se propaga pelo continente 

mais rápido do que é detectada.

Destaques da PBH
● N° de casos confirmados: 316.247  (01/02)¹
● N° de óbitos confirmados: 7.177 (01/02)¹
● N° de recuperados: 304.271 (01/02)¹
● N° de casos em acompanhamento: 4.799 (01/02)¹
● NÍVEL DE ALERTA GERAL: Vermelho
Link¹: https://bit.ly/3s8ysf5 

https://bit.ly/3s8ysf5
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Destaques da SES-MG  
● N° de casos confirmados: 2.737.915 (01/02)²
● Nº de casos novos (24h): 24.334 (01/02)²
● N° de casos em acompanhamento: 245.271 (01/02)²
● N° de recuperados: 2.435.313 (01/02)² 
● N° de óbitos confirmados: 57.331  (01/02)²
● Nº de óbitos (24h): 17 (01/02)²
Link²: https://bit.ly/3APICVA 

Destaques do Ministério da Saúde
● N° de casos confirmados: 25.620.209  (01/02)³
● Nº de casos novos (24h): 193.465  (01/02)³
● N° de óbitos confirmados: 628.067 (01/02)³
● Nº de óbitos (24h): 929 (01/02) ³
Link³: https://bit.ly/3Hqo1d5 

Destaques do Mundo
● N° de casos confirmados: 376.478.335 (01/02)⁴
● N° de casos novos (7 dias): 22.458.285 (01/02)⁴
● N° de óbitos confirmados: 5.666.064 (01/02)⁴
● N° de óbitos novos (7 dias): 64.229 (01/02)⁴
Link⁴: https://bit.ly/3CoXxFE 

 

https://bit.ly/3APICVA
https://bit.ly/3Hqo1d5
https://bit.ly/3CoXxFE
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Editorial
Deriva antigênica: entendendo o Covid-19 

 Os vírus são seres com pequenos genomas, os quais podem ser rapidamente replicados 
durante a proliferação viral e, por isso, podem acumular com mais velocidade 
substituições, deleções e inserções de códons, além de sofrerem recombinação genômica 
com outros vírus. Essa capacidade associada a seleção por escape imune conduzida por 
meio da interação com anticorpos e, com menor frequência, com células T, propicia a 
ocorrência da chamada deriva antigênica, que é a modificação da antigenicidade das 
proteínas virais.

 Na história evolutiva de organismos multicelulares é observado que diversas células são 
capazes de detectar e conter vírus por meio de atividades que limitam a entrada, 
transcrição, tradução e montagem viral, bem como a produção de interferons e citocinas, 
sendo esses mecanismos componentes da imunidade inata. Nos vertebrados também há 
o sistema imune adaptativo, composto pela imunidade humoral com células B produtoras 
de anticorpos e celular com células T. No contexto do SARS-CoV-2, a proteína SPIKE é 
alvo do sistema imune por se ligar aos receptores ECA2 das células hospedeiras, logo, 
sabe-se que o mecanismo mais comum das imunoglobulinas atuarem contra as infecções 
virais é o da ligação dos anticorpos a essa proteína a fim de impedir a ligação viral à célula 
hospedeira e a penetração no citoplasma. Paralelamente, o domínio Fc dos anticorpos 
pode funcionar associado a imunidade inata ao se conectar às células NK e macrófagos, 
os quais irão, respectivamente, matar e fagocitar as células que exibem a ligação dos 
anticorpos. Além disso, há a atuação de células T que irão responder a apresentação de 
antígenos via MHC, sendo as células T CD8+ respondendo ao MHC I e lisando células 
infectadas e as células T CD4+ respondendo ao MHC II e atuando principalmente na 
ativação das células B. 

Como na pandemia do SARS-CoV-2 a transmissibilidade é alta, considera-se que há uma 
seleção viral contínua e baseada em mutações que sejam mais adaptadas à imunidade 
inata do hospedeiro, às condições climáticas e aos comportamentos que permitam o 
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estabelecimento da zoonose por meio do aumento da transmissão e do escape do 
sistema imune humano, gerando um genótipo ideal com elevada antigenicidade. Em 
populações virais sem seleção imunológica prévia, as cepas mutantes ainda são mínimas, 
contudo, quando há seleção para vírus capazes de escapar da resposta imune ou destruir 
as células infectadas, eles tornam-se a população dominante em relação ao vírus original. 
Diante disso, há um comprometimento da imunidade por infecção ou por vacinação, o 
que se relaciona com a preocupação atual acerca da circulação global do SARS-CoV-2, 
que necessita de doses de reforço vacinal e, provavelmente, de atualização das vacinas já 
existentes bem como ocorre com os imunizantes para o vírus Influenza. 

 Nesse sentido, é válido ressaltar que a pressão de seleção é mais forte quando o vírus se 
depara com a imunidade adaptativa, portanto, como na pandemia de SARS-CoV-2 houve 
a infecção hospedeiros virgens essa pressão inicialmente foi limitada inicialmente, mas 
com o avanço da transmissão e da vacinação essa pressão imunológica cresce e permite 
maior probabilidade de seleção de variantes a partir do escape imunológico. Para esse 
escape imune viral funcionar é preciso que a substituição do nucleotídeo no códon gere 
uma substituição de aminoácido que reduza a energia de ligação do anticorpo ao vírus, 
além de manter a capacidade do vírus de se manter apto às condições de seleção. Caso a 
modificação seja viável, o vírus pode continuar se replicando e sofrer novas mutações no 
mesmo códon ou em códons diferentes, o que, por conseguinte, constantemente altera a 
aptidão evolutiva viral. A seleção pode acontecer após o vírus entrar em contato com o 
hospedeiro caso a imunidade inata não seja capaz de neutralizar completamente o vírus, 
além de situações em que a resposta é tendenciosa para um único sítio antigênico 
facilitando a evasão viral a partir da deriva antigênica. 

Os CoVs humanos eram considerados antigenicamente estáveis, entretanto, atualmente 
eles apresentam taxa de substituição de 1,4 por ano, bem próximo a taxa de substituições 
nos Influenza circulantes, que é de 1,5. A variante delta, por exemplo, em menos de um 
ano apresentou uma exclusão e nove substituições de nucleotídeos, enquanto a variante 
omicron possui 35 alterações em aminoácidos. Como a mutação e a seleção são aleatórias 
é bastante difícil prever a deriva antigênica de vírus circulantes, mas é possível identificar 
fatores que contribuem para a taxa da deriva antigênica, como 
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a taxa de mutação intrínseca do vírus, a capacidade da proteína viral continuar apta a 
partir de substituições de aminoácidos, a quantidade de vírions que dão início a infecção 
e o número de vírus que são gerados durante a infecção, além da natureza da pressão de 
seleção desses seres. É importante ressaltar ainda que, apesar da deriva antigênica 
facilitar a reinfecção por SARS-CoV-2, atualmente a vacina ainda fornece uma imunidade 
eficiente para as manifestações graves e óbito pela variante delta e ainda há necessidade 
de estudos para verificar se isso se aplica a variante omicron. No atual cenário, não há 
conhecimento suficiente para afirmar sobre o desenvolvimento da doença moderada e 
grave em grupos de risco nos próximos anos, por isso, será preciso acompanhar a longo 
prazo o desenvolvimento viral e o resultado das taxas de vacinação em diferentes locais.

 

Referência: https://doi.org/10.1016/j.immuni.2021.11.016

O editorial da Imunoliga agora é elaborado por Carlos Alberto dos Santos Júnior, Laís 
Soares Figueiredo, Luís Henrique Martins Silva e Pedro Henrique Milori. Supervisão: Ana 
Maria Caetano
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Destaques do Brasil

PBH publica portaria que exige vacinação para eventos com até 500 
pessoas. (01/02/2022, Estado de Minas)

 Está disponível no Diário Oficial do Município (DOM) desta terça-feira (1º/2) a 
portaria sobre a exigência de comprovante de vacinação completa contra a COVID-19 
para quem participar de eventos com até 500 pessoas em Belo Horizonte. Em caso de 
o número ser superior a 500, com público em pé ou com serviço de alimentação, será 
necessária a apresentação também do teste negativo. O protocolo é válido para 
eventos em locais licenciados ou mediante licenciamento, casas de shows e 
espetáculos, casas de festas, discotecas, danceterias, salões de dança e espetáculos 
circenses. 

Link: https://bit.ly/3gfPFO1 

Vacinação de crianças sem comorbidades é suspensa na cidade do Rio de 
Janeiro. (31/01/2022, CNN Brasil)

 A vacinação infantil contra a Covid-19 está suspensa na cidade do Rio de Janeiro por 
falta de doses. A capital, que vacinaria a partir desta terça-feira (1°) crianças de 7 anos 
ou mais sem comorbidades, aguarda o envio de nova remessa de imunizantes por 
parte do ministério da Saúde. De acordo com comunicado nesta segunda-feira (31), a 
vacinação com a primeira dose continuará disponível para pessoas com 12 anos ou 
mais e crianças de 5 a 11 anos com deficiência e/ou comorbidades. Também continua 
disponível a aplicação de segunda dose, dose de reforço para pessoas com 18 anos 
ou mais que tomaram a segunda dose há pelo menos quatro meses e dose adicional 
para pessoas com 18 anos ou imunossupimidas que tenham recebido três doses no 
esquema primário.

Link: https://bit.ly/3rgUPzI 
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https://bit.ly/3gfPFO1
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Não há registro de mortes de crianças causadas por vacinas contra Covid no 
Brasil. (31/01/2022, CNN Brasil)

É falso que uma menina tenha morrido na Bahia após se vacinar contra a Covid-19 
como afirmam vídeos compartilhados em redes sociais. Segundo o Ministério da Saúde, 
nenhuma criança ou adolescente com menos de 18 anos veio a óbito no Brasil em 
consequência de evento adverso pós-vacinação. A Secretaria Estadual de Saúde da Bahia 
também afirma não haver registro de morte de criança em decorrência da aplicação da 
vacina, ou mesmo casos em investigação que se enquadrem no perfil das meninas 
mostradas nos vídeos.

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

BH aplica doses de reforço da vacina contra a Covid e faz repescagem para as 
crianças. (01/02/2022, g1- Minas Gerais)

A prefeitura de Belo Horizonte aplica nesta terça-feira (1º) dose de reforço para 
qualquer pessoa que já tenha completado 4 meses desde a segunda dose. É necessário 
levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF. Também nesta terça-feira, 
qualquer criança que já tenha sido convocada para se vacinar contra a Covid-19 na capital 
e ainda não tenha procurado os locais de vacinação pode buscar as escolas onde estão 
sendo aplicadas as vacinas, de 9h às 16h.É necessário levar o documento de identidade 
ou certidão de nascimento, CPF e comprovante de residência em Belo Horizonte.

Link: https://glo.bo/3KYZq1b 
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Destaque do mundo
Dinamarca aposta na volta à “vida conhecida antes da Covid-19” 
(01/02/2022, Estado de Minas - Internacional)

A Dinamarca se tornou nesta terça-feira (1º) o primeiro país da União Europeia 
(UE) a suspender todas as restrições sanitárias, baseada no elevado percentual de 
vacinados e na menor gravidade que a variante ômicron representa. Após uma 
primeira tentativa de dois meses entre setembro e novembro, as máscaras, o 
passaporte sanitário e os horários reduzidos de bares e restaurantes ficam para trás no 
país nórdico. As casas noturnas também reabrirão nesta terça-feira, e sem limite de 
capacidade. As únicas restrições no país afetarão os viajantes não vacinados que 
chegarem à Dinamarca de países que não integram o espaço Schengen.

Link: https://bit.ly/3gj6eZv 

“Subvariante” da Ômicron é mais contagiosa que a original, diz estudo. 
(31/01/2022, Estado de Minas - Internacional)

A "subvariante" da ômicron BA.2 é mais contagiosa que a original BA.1, afirma um 
estudo dinamarquês publicado nesta segunda-feira (31). "O estudo mostra que se uma 
pessoa de uma família está infectada com a BA.2, há um risco global de 39% de que 
outro membro da família seja infectado durante a primeira semana. Por outro lado, se 
a pessoa está infectada pelo BA.1, o risco é de 29%", indicou a Autoridade 
Dinamarquesa de Controle de Doenças Infecciosas (SSI, na sigla em dinamarquês) em 
comunicado. Dominante na Dinamarca, onde superou a ômicron, a subvariante BA.2 é, 
segundo cálculos preliminares, 1,5 vez mais contagiosa que a BA.1, revelou o SSI em 
26 de janeiro.
Link: https://bit.ly/34qKvfg 
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Volumes de lixo hospitalar gerados pela Covid ameaçam a saúde, diz OMS 
(01/02/2022, g1- Saúde)

Seringas e kits de teste usados   e frascos de vacina descartados durante a 
pandemia de Covid-19 se acumularam para criar dezenas de milhares de toneladas de 
resíduos médicos, ameaçando a saúde humana e o meio ambiente, mostrou relatório 
da Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta terça-feira (1º). O material, parte do 
qual pode ser infeccioso, já que o coronavírus pode sobreviver em superfícies, 
potencialmente expõe os profissionais de saúde a queimaduras, ferimentos com 
agulhas e germes causadores de doenças, segundo o relatório. 

Link: https://bit.ly/35pVJ4n 

Agência de saúde pública da UE avisa que a Ômicron se propaga pelo 
continente mais rápido do que é detectada. (13/12/2021, El País)

São cada vez mais numerosos os dados que indicam que a nova variante 
ômicron está se propagando em grande velocidade pelos países europeus. Um ritmo 
que supera a capacidade de detecção em tempo real dos sistemas de vigilância, já 
que os casos devem ser confirmados por sequenciação genética —um processo que, 
por sua complexidade, pode levar vários dias. Os especialistas consultados 
consideram que o mais previsível durante as próximas semanas é “um crescimento 
substancial das detecções da ômicron, que já começa a ser percebido, até que a nova 
variante substitua a delta, algo que poderia ocorrer em cerca de três semanas”, explica 
Federico García, chefe de Microbiologia do Hospital San Cecilio (Granada), um centro 
de referência para a Andaluzia oriental.

Link: https://bit.ly/3GpjgPv 
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Pfizer pede aos EUA aprovação de sua vacina anticovid para menores de 5 
anos (01/02/2022, Estado de Minas)

Nesta terça (1), a Pfizer e sua sócia, BioNTech, relatam ter realizado pedido 
formal ao regulador sanitário dos Estados unidos para uso emergencial de sua vacina 
em crianças de seis meses a cinco anos. São previstas 2 doses, o que dará aos pais “a 
oportunidade de começar uma série de vacinações contra a Covid-19 para seus filhos, 
enquanto esperam a possível autorização de uma terceira dose”, segundo Albert 
Bourla, diretor-geral da Pfizer.

Link: https://bit.ly/3GxBM8N
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Indicações de artigos

Indirect protection of children from SARS-CoV-2 infection through 
parental vaccination

Proteção indireta de crianças contra a infecção por SARS-CoV-2 por meio da 
vacinação dos pais

O presente estudo utiliza os dados integrados do sistema de saúde de Israel para 
estimar a proteção indireta de crianças contra o SARS-CoV-2 através da vacinação dos pais 
com a vacina da Pfizer. A análise foi realizada em dois períodos. O primeiro período foi de 
17 de janeiro de 2021 até 28 de março de 2021 e acompanhou crianças menores de 16 
anos, quando a variante Alpha era predominante, em que foram comparadas famílias com 
pais vacinados com a duas doses e famílias com pais não vacinados. Já o segundo 
período foi de 11 de julho de 2021 até 30 de setembro de 2021 e acompanhou crianças 
menores de 11 anos de idade, quando a variante Delta era predominante, em que foram 
comparadas famílias em que os  pais receberam 3 doses de vacina e famílias com pais que 
receberam apenas 2 doses. 

Os resultados do estudo mostraram que, ter apenas um pai vacinado associou-se a 
uma redução de 26% do risco de infecção da criança no primeiro período e a uma 
redução de 20,8% no segundo período. Por outro ter ambos os pais vacinados resultou 
em uma redução de 72,7% no risco da criança se infectar no primeiro período e 58,1% no 
segundo período. 

Dessa forma, é possível concluir que a vacinação dos pais confere proteção 
substancial para crianças não vacinadas vivendo na mesma casa. Nesse sentido, esses 
resultados reafirmam a importância de aumentar a cobertura vacinal para diminuir a 
disseminação do SARS-CoV-2 e, assim, proteger aqueles que ainda não podem ser 
vacinados.

Link: https://bit.ly/3gboO5M 
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Structural basis of SARS-CoV-2 Omicron immune evasion and 
receptor engagement

Base estrutural da evasão imune do SARS-CoV-2 Omicron e engajamento do 
receptor

 A variante Omicron evita a imunidade mediada por anticorpos que vem da 
vacinação ou infecção com variantes anteriores devido ao acúmulo de inúmeras mutações 
de pico. Para entender essa mudança antigênica do Omicron, o estudo em questão 
determinou a microscopia crioeletrônica e as estruturas cristalinas de raios-X da proteína 
spike e o domínio de ligação ao receptor ligado ao anticorpo monoclonal (mAb) S309 do 
sarbecovírus amplamente neutralizante (o mAb pai do sotrovimab) e para o receptor ACE2 
humano. A remodelação das interações entre o domínio de ligação ao receptor Omicron e 
o ACE2 humano provavelmente explica a afinidade aumentada pelo receptor do 
hospedeiro em relação ao vírus ancestral.

 Embora as ondas sequenciais de Covid-19 tenham varrido o mundo, nenhuma 
variante acumulou mutações e mediou a evasão imunológica na extensão observada para 
a variante preocupante (VOC) do SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529). Esta variante foi 
identificada pela primeira vez no final de novembro de 2021 na África do Sul e foi 
rapidamente designada como VOC pela Organização Mundial da Saúde. A Omicron se 
espalhou pelo mundo em um ritmo acelerado em comparação com as variantes anteriores 
do SARS-CoV-2. A glicoproteína Omicron spike (S), que promove a entrada viral nas 
células, abriga 37 mutações de resíduos no haplótipo predominante em relação ao 
Wuhan-Hu-1 S, em comparação com aproximadamente 10 substituições em ambos SARS- 
CoV-2 Alfa e Delta VOC. O domínio de ligação ao receptor Omicron (RBD) e o domínio 
N-terminal (NTD) contêm 15 e 11 mutações, respectivamente, que levam a um grave 
amortecimento da atividade neutralizante do plasma em indivíduos previamente 
infectados ou vacinados.
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Embora o Omicron RBD abrigue 15 mutações de resíduos, ele se liga ao receptor 
de entrada ACE2 humano com alta afinidade enquanto ganha a capacidade de 
reconhecer eficientemente o ACE2 de camundongo. Como resultado dessa mudança 
antigênica, os únicos anticorpos monoclonais terapêuticos (mAbs) autorizados ou 
aprovados com atividade neutralizante contra Omicron são S309 (pai sotrovimabe) e o 
coquetel COV2-2196/COV2-2130 (pai cilgavimabe/tixagevimabe). Mesmo esses mAbs 
experimentaram uma potência reduzida de 2-3 vezes e 12-200 vezes, respectivamente, 
usando pseudovírus ou ensaios de vírus autênticos.

 Essa extensão da evasão das respostas humorais tem consequências importantes 
para a terapia e prevenção tanto da atual pandemia quanto das futuras pandemias, 
ressaltando a necessidade de definir os mecanismos moleculares dessas alterações.

Link: https://bit.ly/35w3nKq
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Myocarditis Cases Reported After mRNA-Based COVID-19 
Vaccination in the US From December 2020 to August 2021

Casos de Miocardite Reportados após Vacinas de RNAm Contra à Covid-19 
nos Estados Unidos de Dezembro de 2020 a Agosto de 2021

A miocardite é uma doença inflamatória cardíaca que geralmente decorre de 
infecção viral e apresenta picos de incidência na infância e adolescência ou em jovens 
adultos. Sua apresentação clínica varia de pacientes que não precisam de tratamento a 
pacientes com grave insuficiência cardíaca e que necessitam de transplante cardíaco ou 
terminam por falecer. Antes da possível relação entre a vacinação contra a Covid-19 e a 
miocardite, somente a vacina contra varíola foi previamente associada, de modo casual, à 
miocardite. Desse modo, o artigo buscou descrever relatos e casos confirmados de 
miocardite relacionados às vacinas de RNAm contra à Covid-19, os quais foram 
reportados pelo Sistema de Notificação de Eventos Adversos Relacionados à Vacina 
(“Vaccine Adverse Events Reporting System”, VAERS), um sistema de notificação 
espontâneo e estadunidense que funciona como alarme para potenciais efeitos adversos 
relacionados à vacinação, e fornecer estimativas de risco para essa relação.

            A exposição analisada no artigo foi a vacinação com uma de duas das vacinas 
de RNAm: a vacina BNT162b2 (Pfizer-BioNTech), para indivíduos com pelo menos 12 
anos, ou a vacina 1273-RNAm (Moderna, a partir de 18 anos. A consequência primária 
analisada foi a ocorrência de miocardite e a secundária a pericardite. No intervalo de 14 
de Dezembro de 2020 a 31 de Agosto de 2021, mais de 190 milhões de pessoas com 
pelo menos 12 anos foram vacinadas e o VAERS, por sua vez, recebeu 1991 relatos de 
miocardite (dentre os quais 391 também apresentavam pericardite), após o recebimento 
de pelo menos 1 dose das vacinas, e 684 relatos de pericardite sem miocardite. Dos 1991 
relatos, 1626 cumpriam os requisitos do CDC (Centro de Controle de Doenças, EUA) para 
miocardite provável ou confirmada. Dos 1626 relatos, 1195 (73%) tinham menos de 30 
anos, 543 (33%) tinham menos de 18 anos e 82% dos casos ocorreu após a segunda dose 
da vacina. 
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Além disso, os homens correspondem a 82% (1334/1625) dos casos de miocardite. No 
que diz respeito aos sintomas, eles tiveram início por volta do 3º dia, quando relacionados 
à primeira dose, e por volta do 2º dia quando relacionados à segunda dose.

Após o cruzamento dos dados, verificou-se que as taxas de miocardite foram 
maiores após a segunda dose da vacina em homens entre 12 e 15 anos (70.73 por milhão 
de doses da Pfizer), em homens entre 16 e 17 anos (105.86 por milhão de doses da Pfizer) 
e em homens de 18 a 24 anos (56.31 por milhão de doses da Moderna). Nas mulheres, a 
taxa de notificação foi menor quando comparada aos homens: de 12 a 15 anos (6.35 por 
milhão de doses da Pfizer), de 16 a 17 anos (10,98 por milhão de doses da Pfizer), de 18 a 
24 anos (6.87 por milhão de doses da Moderna) e de 25 a 29 anos (8.22 por milhão de 
doses da Moderna). Os principais sintomas relatados foram dor, pressão ou desconforto 
torácico e dispneia ou falta de ar. No que diz respeito ao tratamento, para os 676 casos 
cujas informações estavam disponíveis, 87% recebeu anti-inflamatórios não esteroidais e 
terapias invasivas, como intubação ou ventilação mecânica foram raras (2 casos).

            O artigo conclui reportando aumento do risco de miocardite após o 
recebimento de vacinas de RNAm contra a Covid-19, especialmente após a segunda dose 
em homens adolescentes e adultos jovens, e a necessidade de levar esse risco em 
consideração no contexto dos benefícios da vacinação.

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

Alexandre de Melo Ferreira
André Lucas Coura Candian

Fernando Lucas Santos
Guilherme Santos Batista

     “Tudo é considerado 
impossível, até acontecer”

Nelson Mandela

https://bit.ly/3AQbahS
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