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DESTAQUES DA EDIÇÃO

● N° de casos confirmados no Brasil: 28.578.647 (24/02/2022)
● Editorial: Aparheid vacinal: cooperação global e equidade
● Artigos: Autoteste para não-contatos assintomáticos usando testes rápidos de antígeno – isso está 

levando a uma redução custo-efetiva na transmissão de infecções? | Duração da eficácia das vacinas 
contra a infecção por SARS-CoV-2 e a doença COVID-19: resultados de uma revisão sistemática e 
meta-regressão) | Imunidade da população e gravidade do Covid-19 com variante Omicron na África 
do Sul

● Notícias: Fiocruz libera primeira vacina Covid-19 nacional | Carnaval é feriado? Por que covid complica 
ainda mais essa questão em 2022 | Médicos do SUS que contraindicaram vacinas foram denunciados 
por prefeitura ao CRM | Negacionismo: médicos influenciadores cobram R$ 500 por atestado 
antivacina | Covid-19: nova vacina francesa tem eficácia de 100% contra hospitalizações e casos 
graves, segundo fabricantes | Baixas taxas de vacinação no Caribe devem ser abordadas com 
urgência para impedir propagação da COVID-19, diz diretora da OPAS

Destaques da PBH

● N° de casos confirmados: 338.923 |  Número de casos nas últimas 24hs: 870 (24/02)¹
● N° de óbitos confirmados: 7.407 | 24  novos óbitos (24h) (24/02)¹
● N° de casos em acompanhamento: 3.647 (24/02)¹
● NÍVEL DE ALERTA GERAL: AMARELO

Link¹: https://bit.ly/3BPiBX8 

https://bit.ly/3BPiBX8
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Destaques da SES-MG

● N° de casos confirmados: 3.170.337 (24/02)²
● Nº de casos novos (24h): 12.883 (24/02)²
● N° de casos em acompanhamento: 148.692 (24/02)²
● N° de recuperados: 2.962.229 (24/02)²
● N° de óbitos confirmados: 59.416 (24/02)²
● Nº de óbitos (24h): 109 (24/02)²

Link²: https://bit.ly/3hfkwuC 

Destaques do Ministério da Saúde

● N° de casos confirmados: 28.578.647 (24/02)3

● Nº de casos novos (24h): 93.757 (24/02)3

● N° de óbitos confirmados: 647.390 (24/02)3

● Nº de óbitos (24h): 971 (24/02)3

● Link³: https://bit.ly/3vDBqYF  

Destaques do Mundo
  

● N° de casos confirmados:430.962.425 (24/02)4

● N° de óbitos confirmados: 5.926.704 (24/02)4

● Link4: https://bit.ly/3pWLsER 

https://bit.ly/3hfkwuC
https://bit.ly/3vDBqYF
https://bit.ly/3pWLsER
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Editorial:
Vaccine apartheid: global cooperation and equity

Aparheid vacinal: cooperação global e equidade

O aumento das lacunas na equidade global de vacinas levou a uma pandemia de duas 
realidades, com vacinas de reforço COVID-19 proliferando em países de alta renda (HICs) e 
primeiras doses ainda sem atingir a todas as populações em países de baixa renda  (LIC). 

No início da pandemia, a COVID-19 Vacinas Global Access Facility (COVAX) prometia 
fornecimento equitativo de vacinas para todos os países. No entanto, com fundos e doações 
insuficientes, a COVAX não cumpriu nem metade de sua meta para 2021. E o Diretor-Geral da 
OMS chamou essa situação de um “apartheid vacinal”, ao se referir à “iniquidade da vacina” 
para enfatizar o escopo desta falha moral, e fazer comparações explícitas com o sistema sul 
africano de segregação racial institucionalizada. No entanto, ele também ressaltou que  “A 
primeira obrigação de todos os países é com sua própria população, então os países de alta 
renda têm, compreensivelmente, priorizados doses de reforço para seus cidadãos”.

E apesar desse contexto, algumas ações filantrópicas  aconteceram, com os EUA prometendo 
doar 1,2 bilhão de doses, embora apenas 400 milhões tenham sido entregues em 18 de 
fevereiro de 2022. Da mesma forma, o Reino Unido prometeu doar 100 milhões de doses para a 
COVAX facility, mas doou apenas metade desse valor. E ante a essa realidade, talvez seja 
irrealista propor que a filantropia vacinal por si só satisfaça as metas da OMS de  vacinar 70% do 
mundo até meados de 2022. Assim, uma abordagem mais estrutural é que ajudaria a alcançar 
maior cooperação e equidade globais.

De acordo com o Diretor da OMS as medidas devem ser desenvolvidas de forma eficaz e 

sustentável e incluir a transferência de Aspectos Relacionados ao Comércio dos Direitos de 

Propriedade Intelectual (TRIPS) para Organização Mundial do Comércio (OMC), para que a 

vacina de mRNA possa ter sua produção intensificada, principalmente nos países de baixa 

renda.
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A ameaça comum da variante omicron (B.1.1.529) e prováveis   variantes futuras do SARS-CoV-2 
reafirmam a importância de se aplicar pressão sobre HICs resistentes e negociar para um 
acordo. E o financiamento público para pesquisa de vacinas para COVID-19 reforça o caso de 
uma renúncia temporária de patente, sendo que o estabelecimento de um centro de 
transferência de tecnologia de mRNA na África do Sul, em julho de 2021, com os primeiros seis 
países escolhidos para receber essa tecnologia, em fevereiro de 2022, mostra que os países 
estão prontos, equipados e dispostos a prosseguir com a produção local de vacinas, uma vez 
direitos de propriedade intelectual sejam liberados.

“O apartheid vacinal é uma “catástrofe moral”, mas acreditamos que o caminho a seguir não 

está em exortações morais e filantropia inadequada, mas em cooperação sustentável com os 

países de baixa renda. O mundo não pode abandoná-los; as apostas para a saúde global e 

nosso futuro coletivo são muito elevados.

Link: https://bit.ly/3hjYM0t

https://bit.ly/3hjYM0t
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Destaques do Brasil:

Fiocruz libera primeira vacina Covid-19 nacional

A Fundação Oswaldo Cruz disponibilizou para o Ministério da Saúde (MS) as primeiras doses da vacina 

Covid-19 (recombinante) produzidas com o Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) nacional. Foram 

entregues 550 mil doses dos 105 milhões contratados pelo ministério da saúde para 2022. A produção 

nacional traz benefícios econômicos ao reduzir a necessidade de importações, e traz garantia de oferta 

do imunizante pelo PNI. Além disso, é uma vacina de baixo custo, contribuindo para a sustentabilidade 

econômica do SUS.

Link: https://bit.ly/3t7Uhf4  

Carnaval é feriado? Por que covid complica ainda mais essa questão em 2022

Diferentemente de outros anos, por conta das restrições impostas pela Covid-19 e menos probabilidade 

de festividades, é esperado que não haja ponto facultativo no Carnaval. O único estado onde a data é  

oficialmente um feriado é o Rio de Janeiro, e nos demais locais a data é considerada um ponto 

facultativo. As celebrações de Carnaval públicas e privadas foram proibidas em ao menos 1011 cidades 

do país, enquanto 538 municípios cancelaram apenas as festas públicas. Em outubro de 2021, a Fiocruz e 

a UFRJ elaboraram nota técnica que aponta cinco indicadores para a realização de um carnaval seguro na 

cidade do Rio de Janeiro em 2022. Dentre as recomendações constam:  média móvel semanal menor 

que 110 casos de Síndrome gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG); fila de espera para 

internação de três pessoas por dia; menos de 5% de positividade nos testes rt-PCR ou Ag nos últimos 

sete dias e imunidade coletiva acima de 80% da população total. Atualmente, o único indicador que a 

cidade não alcançou foi o da vacina. 

Link: https://bbc.in/356w5lp   

https://bit.ly/3t7Uhf4
https://bbc.in/356w5lp
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Médicos do SUS que contraindicaram vacinas foram denunciados por prefeitura ao CRM

Durante audiência pública realizada na Câmara Municipal de Curitiba, a secretária de saúde informou que 

dois médicos do SUS foram denunciados ao CRM por recomendarem que pais não vacinassem seus filhos. 

A secretária não citou nomes dos médicos nem deu mais detalhes sobre por que eles estariam 

contraindicando as vacinas. Na cidade, apenas metade das crianças entre 5 e 11 anos tomou a primeira 

dose da vacina.

Link: https://bit.ly/3LUWV0r   

Negacionismo: médicos influenciadores cobram R$ 500 por atestado antivacina

Um neurocirurgião de São Paulo tornou-se celebridade publicando conteúdos negacionistas em seu 

instagram. Ele levantava dúvidas sobre a eficácia da vacina, defendendo o já comprovadamente ineficaz 

“tratamento precoce” e criticando a Organização Mundial da Saúde. Ele também afirma que quem já se 

contaminou com COVID-19 não precisa tomar a vacina, e defende a superioridade da imunidade natural. 

Muitos médicos que enriqueceram com a onda negacionista ganharam incentivos financeiros para 

sustentar essas posições, alguns recebendo dinheiro da indústria dos medicamentos que 

propagandeavam. Eles se "especializaram" em atender Covid-19 e pós-Covid, e também fornecem laudos 

contraindicando a vacinação. Anúncios, views e consultas se somam a outra fonte lucrativa: cursos. 

Instagram, Facebook e YouTube, apesar de suas políticas de postagem, não tem ação muito eficaz em 

excluir canais e perfis claramente negacionistas e que contrariam as recomendações de saúde. O Conselho 

Nacional de Autorregulamentação Publicitária afirmou que “publicidade de serviços médicos é regida 

pelos respectivos conselhos", e o Conselho Federal de Medicina afirmou apenas que “não comenta casos 

específicos”.

Link: https://bbc.in/356w5lp   

https://bit.ly/3LUWV0r
https://bbc.in/356w5lp
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Destaques do Mundo:

Covid-19: nova vacina francesa tem eficácia de 100% contra hospitalizações e casos graves, 

segundo fabricantes

Uma nova vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica francesa Sanofi em parceria com o 

laboratório britânico GSK demonstrou ter eficácia de 100% contra hospitalizações e casos graves da 

doença após a aplicação de duas doses em estudos de fase 3. Apesar disso, mostrou eficácia 

ligeiramente superior a 50% contra os sintomas da infecção. O imunizante da Sanofi utiliza tecnologia de 

proteína recombinante com adjuvante, e poderá ser usado como dose de reforço combinado com outras 

vacinas feitas com RNA mensageiro ou adenovírus. Originalmente, esperava-se anunciar resultados 

positivos com a vacina em meados de 2021, mas problemas com a dosagem e a população do estudo 

atrasaram o projeto. Com o anúncio sobre os resultados positivos, há esperança de que o imunizante da 

Sanofi possa atrair interesse dos europeus que ainda não se vacinaram.

Link:  https://bbc.in/3M92pou   

Baixas taxas de vacinação no Caribe devem ser abordadas com urgência para impedir 

propagação da COVID-19, diz diretora da OPAS

Dos 13 países e territórios das Américas que ainda não atingiram a meta da OMS de 40% de cobertura 

vacinal para 2021, 10 estão no Caribe, mantendo as populações vulneráveis em grande risco para 

Covid-19. As principais barreiras para a vacinação são a hesitação da população, a falta de centros em 

áreas remotas, o número insuficiente de funcionários e a infraestrutura limitada da cadeia de frio. As 

intervenções devem agora ser adaptadas às necessidades daqueles que permanecem vulneráveis em 

cada país, trabalhando com vozes confiáveis e líderes comunitários para criar espaços de diálogo e 

abordar as preocupações em torno da vacinação. Na região,os novos casos diminuíram 28% em relação à 

semana anterior, e as mortes caíram em 9% desde o início da onda de Omicron.

Link: https://bit.ly/36EkQB6  

https://bbc.in/3M92pou
https://bit.ly/36EkQB6
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Indicações de Artigos:
Self-testing for asymptomatic non-contacts using rapid antigen tests—is this leading to a cost 

effective reduction in infection transmission?

(Autoteste para não-contatos assintomáticos usando testes rápidos de antígeno – isso está levando a uma 

redução custo-efetiva na transmissão de infecções?)

Testes rápidos que dão resultados quase instantâneos, sem a necessidade de um laboratório, são muito 

promissores. Mas, para garantir o bom uso do dinheiro público, precisamos de uma avaliação rigorosa do 

desempenho do teste em ambientes da vida real e uma avaliação empírica das consequências - 

intencionais e não intencionais - quando testes e intervenções em massa são aplicados em uma 

população. Evolução na tecnologia e outras mudanças no contexto significam que a reavaliação regular da 

política é importante. No entanto, incentivos comerciais e políticos para promover testes 

independentemente de evidências podem ser irresistíveis. Em 1975, Sackett e Holland – figuras 

fundadoras no desenvolvimento de exames de saúde baseados em evidências e de alta qualidade – 

observaram que “permanece uma disputa ideológica básica entre os defensores do rastreamento e os 

defensores do método científico. Um artigo de pesquisa no The BMJ esta semana adota o método 

científico e aplica as poucas evidências empíricas do mundo real que temos sobre o desempenho do teste 

de antígeno de fluxo lateral para diagnóstico do Sars-Cov-2 amplamente utilizado no Reino Unido, a dois 

modelos influentes na sustentação da política para testes rápidos em massa. A pesquisa concluiu que os 

modelos superestimaram a capacidade do teste Innova de detectar infecção, especialmente em pessoas 

assintomáticas. É importante ressaltar que o pior desempenho aparente do teste vem de estudos que 

recrutaram pessoas sem sintomas. A implicação clara é que qualquer impacto positivo da detecção de 

pessoas assintomáticas pode ser superado pelos efeitos de pessoas infectadas serem falsamente 

tranquilizadas e, portanto, aglomeradas  com outras, talvez até ignorando seus sintomas. A popularidade 

do teste para pessoas assintomáticas entre o público, raramente teve muita relação com a real utilidade 

do teste. 
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Quando a alta relação custo-benefício é apontada, somos informados de que mais exames são 

necessários, ou que os testes são “transformacionais” e “fazem parte da vida diária”, mas o encargo 

financeiro é suportado pelos contribuintes. Sem surpresa, o teste é, portanto, caótico e um desperdício. 

Relatos de mídia social de resultados discrepantes entre o teste rápido de fluxo lateral e os testes de 

reação em cadeia da polimerase são abundantes. Mensagens para o público sobre a confiabilidade desses 

testes e sobre se, quando e como fazer o autoteste, são misturados e estão sempre mudando. Uma 

pesquisa recente da You Gov revelou que a maioria das pessoas não mudou seu comportamento em 

resposta à variante omicron, e a maioria não faz autoteste antes de se aglomerar ou em resposta a um 

possível contato.  Certamente é hora de começar de novo. A publicação deste novo artigo deve levar a 

Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde a reavaliar suas autorizações de testes 

rápidos de antígenos em pessoas assintomáticas. O público merece ter melhores avaliações, garantindo 

um bom desempenho de teste em ambientes da vida real e uma política que especifique o uso de teste 

eficaz e eficiente para fins cuidadosamente direcionados.

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

https://bit.ly/3pdwCsJ
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Duration of effectiveness of vaccines against SARS-CoV-2 infection and COVID-19 disease: 

results of a systematic review and meta-regression

(Duração da eficácia das vacinas contra a infecção por SARS-CoV-2 e a doença COVID-19: resultados 

de uma revisão sistemática e meta-regressão)

Usamos meta-regressão de efeitos aleatórios para estimar a mudança média na eficácia (a 

partir de estudos randomizados) ou efetividade (a partir de estudos observacionais) da 

vacina 1-6 meses após a vacinação completa. Incluímos 78 estudos que  avaliaram eficácia ou 

efetividade de vacinas específicas (Pfizer–BioNTech-Comirnaty, n=38; Moderna-mRNA-1273, 

n=23; Janssen-Ad26.COV2.S, n=9; e AstraZeneca-Vaxzevria, n =8). Em média, a eficácia ou 

efetividade da vacina contra a infecção por Sars-CoV-2 diminuiu de 1 mês para 6 meses após 

a vacinação completa em 21% entre pessoas de todas as idades e 20,7% entre os idosos 

(conforme definido por cada estudo, com pelo menos 50 anos). Para a doença sintomática 

de Covid-19, a eficácia ou efetividade da vacina diminuiu 24,9% em pessoas de todas as 

idades e 32% em pessoas mais velhas. Para doença grave de Covid-19, a eficácia ou 

efetividade da vacina diminuiu 10% em pessoas de todas as idades e 9,5% em pessoas mais 

velhas. A maioria (81%) das estimativas de eficácia ou efetividade da vacina contra a doença 

grave permaneceu superior a 70% ao longo do tempo. A eficácia ou efetividade da vacina 

Covid-19 contra a doença grave permaneceu alta, embora tenha diminuído um pouco 6 

meses após a vacinação completa. Por outro lado, a eficácia ou efetividade da vacina contra 

infecções e doenças sintomáticas diminuiu aproximadamente 20 a 30 pontos percentuais em 

6 meses. Tais reduções são provavelmente causadas, pelo menos em parte, pelo declínio da 

imunidade, embora um efeito de viéses não possa ser descartado. Avaliar a eficácia e 

efetividade da vacina para além de 6 meses será crucial para atualizar a política de vacinação 

para Covid-19.

Link: https://bit.ly/3hvndZj 
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Population Immunity and Covid-19 Severity with Omicron Variant in South Africa

(Imunidade da população e gravidade da Covid-19 com a variante Omicron na África do Sul)

Realizamos uma pesquisa soroepidemiológica de 22 de outubro a 9 de dezembro de 2021, 

em Gauteng, para determinar a soroprevalência de IgG para Sars-Cov-2. Amostras de 

sangue seco foram testadas para IgG contra proteína de pico do Sars-Cov-2 e proteína de 

nucleocapsídeo com o uso de ensaios quantitativos. Também avaliamos as tendências 

epidemiológicas da Covid-19 em Gauteng, incluindo casos, hospitalizações, mortes 

registradas e excesso de mortes desde o início da pandemia até 12 de janeiro de 2022. As 

amostras foram obtidas de 7.010 participantes, dos quais 1.319 (18,8%) receberam a vacina 

para Covid-19. A soroprevalência de IgG para Sars-Cov-2 variou de 56,2% entre crianças 

menores de 12 anos de idade a 79,7% entre adultos com mais de 50 anos de idade. Os 

participantes vacinados eram mais propensos a serem soropositivos para Sars-Cov-2 do que 

os participantes não vacinados (93,1% vs. 68,4%). Dados epidemiológicos mostraram que a 

incidência de infecção por Sars-Cov-2 aumentou e, posteriormente, diminuiu mais 

rapidamente durante a quarta onda do que durante as três ondas anteriores. A incidência de 

infecção foi dissociada das incidências de hospitalização, óbito registrado e excesso de óbito 

durante a quarta onda, em comparação com as proporções observadas nas ondas 

anteriores. A ampla soropositividade subjacente ao Sars-Cov-2 foi observada em Gauteng 

antes da onda dominante da variante ômicron da Covid-19. Os dados epidemiológicos 

mostraram uma dissociação de hospitalizações e mortes por infecções enquanto a omicron 

estava circulando. Pensamos que essa dissociação anuncia um ponto de virada na pandemia 

de Covid-19, se o objetivo principal for a proteção contra doenças graves e morte, a 

despeito de não se conseguir efetiva prevenção da infecção. 

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