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Destaques da PBH 
   ● N° de casos confirmados: 350.669 (11/03)¹ 
   ● N° de óbitos confirmados: 7.536 (11/03)¹ 
   ● N° de recuperados: 342.030 (11/03)¹ 
   ● N° de casos em acompanhamento: 1.103 (11/03)¹

NÍVEL DE ALERTA GERAL: VERDE
        Link¹: Boletim Epidemiológico PBH  

DESTAQUES DA EDIÇÃO
• N° de casos confirmados no Brasil: 29.368.776 (13/03)
• Editorial: As crianças devem ser vacinadas contra a Covid-19?
• Notícias: Pesquisa avalia resposta à vacina Covid-19 em crianças e jovens | Butantan e 

Anvisa discutem CoronaVac em crianças de 3 a 5 anos | Autotestes: garantir o acesso aos 
testes é mais importante | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) confirma que a 
vacina CoronaVac é eficaz e segura em crianças e adolescentes | Hospitalizações infantis 
por Covid-19 aumentaram em meio à Ômicron, especialmente entre crianças muito jovens 
para serem vacinadas | Pfizer inicia estudo para testar pílula de Covid em crianças

• Artigos: O fardo do Covid-19 em crianças e sua prevenção por vacinação: uma declaração 
conjunta da Associação Pediátrica de Israel e da Sociedade Israelense de Doenças 
Infecciosas Pediátricas

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/boletim_epidemiologico_assistencial_477_covid-19_11-03-22.pdf
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Destaques da SES-MG
    

● N° de casos confirmados: 3.265.764 (13/03)²
● N° de casos novos (24h): 1.044 (13/03)²
● N° de casos em acompanhamento: 83.700 (13/03)²
● N° de recuperados: 3.121.716 (13/03)² 
● N° de óbitos confirmados: 60.348 (13/03)²
● Nº de óbitos (24h): 29 (13/03)²  

Link2: Boletim Epidemiológico SES-MG  

Destaques do Ministério da Saúde
  

      ● N° de casos confirmados: 29.368.776 (13/03)³ 
      ● Nº de casos novos (24h): 18.642 (13/03)³  
      ● N° de óbitos confirmados: 655.078 (13/03)³ 
      ● Nº de óbitos (24h): 133 (13/03)³  
Link³: Painel Coronavírus do Ministério da Saúde 

Destaques do mundo

● N° de casos confirmados: 456.908.767 (13/03)4

● N° de óbitos confirmados: 6.041.077 (13/03)4

Link4: Covid-19 Dashboard por CSSE-JHU 
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https://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/2022/03/Boletim_Vers%C3%A3o_Resumida_20220313.pdf
https://covid.saude.gov.br/
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/dashboards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6


Editorial

● Should children be vaccinated against Covid-19?

(As crianças devem ser vacinadas contra a Covid-19?)

O risco de Covid-19 aguda grave em crianças infectadas com Sars-CoV-2 é muito 

menor que em adultos. No entanto, duas consequências a longo prazo dessa infecção podem 

ser de maior preocupação nesse grupo etário. A primeira é a Síndrome Inflamatória 

Multissistêmica Pediátrica (SIMP), uma doença imune que ocorre em uma pequena proporção 

de crianças de 2 a 6 semanas após ser infectada com o Sars-CoV-2. A segunda é a Covid-19 

longa, que é a persistência dos sintomas 3 meses após a infecção. 

Além das consequências potenciais a longo prazo, outros fatores devem ser 

considerados na hora de decidir a política de vacinação para crianças que incluem segurança 

(efeitos colaterais comuns e raros) e fatores populacionais (reduzir a transmissão comunitária, 

oferta de vacina, custo da vacinação, evitar quarentena, fechamento de escolas). 

A maior questão ao se implementar qualquer vacina é: seus benefícios ao prevenir os 

danos da doença são maiores que os riscos associados à vacinação? Até o momento, duas 

vacinas contra a Covid-19 se mostraram efetivas para crianças de 12 a 17 anos e foram 

autorizadas para uso emergencial sendo recomendadas para esse grupo etário em diversos 

países. 
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Editorial

Potenciais benefícios de se vacinar crianças:

A Covid-19, geralmente, é uma doença leve em crianças com menos de 2% dos 

sintomáticos necessitando de admissão hospitalar. A taxa de admissão em UTI entre as 

crianças hospitalizadas varia de 2% a 30%. Em crianças e adolescentes o risco de morte 

decorrente de uma infecção por Sars-CoV-2 é de 0,005% e entre os hospitalizados é de 0% 

a 7%. Um estudo reportou um risco ajustado para miocardite em pacientes com Covid-19 

em comparação com pacientes sem Covid-19 de 36 vezes em crianças com menos de 16 

anos e 7 vezes em adolescentes de 16 a 24 anos. 

Nos EUA, a ascensão da variante Delta, mais transmissível, levou à superlotação de 

hospitais e de UTIs. Existem bons motivos para considerar a vacinação para crianças e 

adolescentes com maior risco de hospitalização ou de doença grave, uma vez que o risco de 

dano decorrente da vacinação é menor que o risco de dano decorrente da Covid-19. Isso 

inclui crianças com doenças neurológicas, síndrome de Down, imunodeficientes, doenças 

cardíacas, respiratórias e renais, obesidade e diabetes mal controlada. 

Além disso, o baixo risco de hospitalização e de morte em crianças saudáveis parece 

não ser um bom argumento contra a vacinação, uma vez que esse risco é similar ou maior 

que o risco observado com outras doenças como varicela, rubéola, hepatite A e Influenza, 

para as quais as crianças também são vacinadas. 

É importante destacar ainda que, em países de baixa e de média rendas, o impacto 

da Covid-19 (hospitalização e óbito) em crianças pode ser maior devido, às comorbidades 

que impactam na imunidade, como diarreia, dengue, tuberculose, má nutrição e anemia. 

O risco de SIMP é baixo, afetando menos de 0,1% das crianças infectadas por 

Sars-CoV-2. No entanto, até 70% das crianças com SIMP são admitidas em UTIs. As 

consequências a longo prazo da SIMP ainda são incertas. 
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Editorial

Apesar de a vacinação prevenir a infecção por Sars-CoV-2 e os sintomas persistentes 

após a infecção, mais dados são necessários para determinar com acurácia a incidência de 

Covid-19 longa em crianças. Alguns estudos reportam uma prevalência de 1,2% a 66%. Isso 

salienta a dificuldade de separar os sintomas relacionados à Covid-19 daqueles atribuídos a 

outros fatores associados à pandemia, como lockdowns e fechamento das escolas.

Outra vantagem de se vacinar as crianças é ajudar na diminuição da transmissão e, 

portanto, reduzir os casos graves em adultos e o risco de novas variantes. Além de reduzir a 

doença, as vacinas reduzem infecção. No início da pandemia, os casos índices eram mais 

comuns em adultos. No entanto, estudos atuais sugerem que crianças e adolescentes são 

mais propensos a infectar os outros. 

Vacinar crianças e adolescentes pode reduzir os danos indiretos causados pela 

quarentena, lockdown, testagem repetitiva, exclusão e fechamento das escolas e outras 

políticas com o objetivo de reduzir a transmissão comunitária, apesar de a quantificação da 

vacinação necessária para atingir esse objetivo ainda não é clara.

Riscos potenciais em se vacinar as crianças: 

Assim como toda vacina, existem potenciais efeitos adversos raros associados às 

vacinas contra a Covid-19. O desenvolvimento de miocardite ou de pericardite após vacinas 

de mRNA é uma preocupação recente, principalmente em adolescentes homens (estudos 

relatam 6 casos por 100.000 segundas doses em homens entre 12 e 17 anos). Desses 

pacientes, cerca de 6% precisou de admissão em UTI. O acompanhamento dos casos de 

miocardite deve excluir a possibilidade de fibrose do miocárdio e disfunção ou arritmia 

associadas.
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O risco de trombose após vacinas de vetor viral, raro em adultos, também deve ser 

considerado. O risco em crianças e em adolescentes é baixo e ainda não foi relatado 

nenhum caso até o momento. 

A falta de dados sobre a segurança a longo prazo também deve ser considerada. Os 

ensaios clínicos em adolescentes incluíram menos de 4000 participantes, no entanto, efeitos 

adversos mais raros são difíceis de detectar em amostras desse tamanho e, geralmente, são 

detectados apenas em ensaios de larga escala. No entanto, fora dos ensaios clínicos, até o 

momento foram vacinados milhões de adolescentes entre 12 e 18 anos. Dados desses 

pacientes são importantes para a identificação ou não desses efeitos adversos.

O suprimento global de vacinas é outro fator a ser considerado. Até o momento, 

muitos países de baixa ou média renda vacinaram menos de 5% de sua população, apesar 

do programa COVAX. 

Outros programas de imunização de rotina para crianças e adolescentes foram 

impactados pela pandemia. Ao implementar um programa universal contra a Covid-19 para 

esses grupos etários pode atrasar ainda mais esses outros programas ao utilizar recursos 

materiais e humanos. No entanto, ao combinar a vacinação de Covid-19 a outras vacinas de 

rotina esse problema pode ser reduzido. 

Em resumo, vacinar todas as crianças saudáveis contra a Covid-19 é mais difícil que 

os adultos uma vez que o equilíbrio entre os riscos e benefícios é mais tênue. Além disso, é 

importante considerar os grupos etários separadamente. O balanço entre o risco e o 

benefício da vacinação pode ser diferente entre bebês, crianças e adolescentes e monitorar 

a gravidade da doença nos diferentes grupos é essencial. Além disso, em países de baixa ou 

média renda o limiar de vacinação deve ser menor, tendo em vista a maior mortalidade e 

morbidade observadas na população pediátrica infectada. 

Link: Editorial
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Destaques do Brasil:

● Pesquisa avalia resposta à vacina Covid-19 em crianças e jovens

Uma pesquisa coordenada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) vai acompanhar a 

resposta imune gerada pela vacina contra a Covid-19 em crianças e adolescentes ao longo do 

tempo. O estudo, que começou no último dia 5 de março, terá duração de um ano e seis 

meses, participação de 1.000 voluntários e será feito em Belo Horizonte, na região 

metropolitana e também no município de Serrana, em São Paulo. O acompanhamento se inicia 

mediante autorização dos responsáveis e também dos vacinados. Os dados, segundo a 

coordenadora do estudo, Rafaella Fortini, vão permitir entender a resposta imunológica gerada 

no organismo e o tempo de duração. 

“As informações geradas por meio da pesquisa vão subsidiar a tomada de decisões, 

auxiliando a Anvisa e o Ministério da Saúde a definir a necessidade de dose de reforço e 

também a periodicidade para todas as faixas etárias. Vão ajudar ainda a definir diretrizes a 

serem adotadas pelo Programa Nacional de Imunizações”, destaca a pesquisadora Rafaella 

Fortini.

Link: Notícias Brasil 1

● Butantan e Anvisa discutem CoronaVac em crianças de 3 a 5 anos…

A Anvisa e o Instituto Butantan realizaram uma reunião sobre o uso da CoronaVac em 

crianças de 3 a 5 anos nesta 4ª feira (9.mar.2022). O pedido para autorizar a vacina nesta faixa 

etária ainda não foi realizado. Até o momento, o imunizante contra a covid-19 só pode ser 

usado a partir dos 6 anos.

O Butantan apresentou no encontro dados de efetividade, imunogenicidade e 

segurança do uso da CoronaVac nas crianças de 3 a 5 anos. Também foi discutida a melhor 

forma de realizar o pedido para ampliar o grupo autorizado a receber a vacina. Especialistas da 

Anvisa e pesquisadores do Chile e do Instituto Butantan participaram. 
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Destaques do Brasil:

A vacinação contra a covid-19 só pode ser realizada a partir dos 5 anos por enquanto. 
Crianças dessa idade podem recebem o imunizante da Pfizer. Caso alguma vacina seja liberada 
para aqueles com 3 e 4 anos, mais 5,9 milhões de crianças poderão se vacinar. Será necessário 
cerca de 13 milhões de doses para imunizar todas elas com 2 doses.

Link: Notícias Brasil 2

● Autotestes: garantir o acesso aos testes é mais importante

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu em 28 de janeiro liberar a 
venda de autotestes para detecção de Covid-19 no Brasil. A autorização permite a 
comercialização de exames em farmácias e estabelecimentos de saúde. A aprovação ocorre 
após o envio de informações pelo Ministério da Saúde a pedido da Anvisa, que em 19 de 
janeiro adiou a discussão. A solicitação do Ministério da Saúde havia sido feita em 13 de 
janeiro. Com a aprovação, a Anvisa publicará uma resolução com as exigências para que 
empresas interessadas em vender autotestes em farmácias registrem os produtos mediante 
solicitação.

O presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (SBMT), Dr. Julio Croda, 
ressalta a importância do autoteste como estratégia de saúde pública e ferramenta 
potencialmente útil em epidemias em que se deseja testagem em massa para monitorar a 
situação epidemiológica. Isso permite direcionar esforços para conter, prevenir e interromper a 
cadeia de transmissão no País. Disponíveis nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, os 
autotestes, vendidos em farmácias ou distribuídos pelo sistema público de saúde, têm sido 
disponibilizados à população. Países como Inglaterra, Estados Unidos e França já utilizam esse 
modelo de teste em larga escala.
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https://bit.ly/36cB04n


Destaques do Brasil:

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) publicou, em 28 de janeiro, recomendação para 
que o Ministério da Saúde distribua massivamente os autotestes. No entanto, o ministro 
Marcelo Queiroga disse que o material não será entregue gratuitamente, mas disponibilizado 
nas farmácias para o público interessado em adquirir. Para o presidente da SBMT, é 
fundamental que o Sistema Único de Saúde (SUS) incorpore a aquisição e distribuição de 
autotestes para estados e municípios, garantindo que sejam disponibilizados gratuitamente à 
população e apenas aos sintomáticos em a fim de evitar a elitização do diagnóstico, uma vez 
que se for vendido, somente pessoas com poder aquisitivo terão acesso. “Na compreensão do 
caráter de excepcionalidade, o mais importante seria garantir o acesso universal. Estamos 
confiantes de que o Governo Federal pode intervir na compra e distribuição gratuita dos 
autotestes, como é feito em todos os países desenvolvidos da Europa e dos Estados Unidos. É 
um grande estímulo para a população testar e divulgar os resultados”, afirma.

Link: Notícias Brasil 3
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Destaques do Mundo:

● Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) confirma que a vacina 

CoronaVac é eficaz e segura em crianças e adolescentes

A vacina CoronaVac é segura e eficaz contra a Covid-19 e suas variantes, incluindo Delta 

e Ômicron. Esta é a principal e animadora conclusão de um estudo científico liderado pela 

Pontifícia Universidade Católica do Chile e pelo Instituto Millennium de Imunologia e 

Imunoterapia (IMII) que avaliou aspectos de segurança e imunogenicidade da vacina 

desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech.

Foi descrito que quatro semanas após a segunda dose da vacina observa-se um 

aumento significativo no nível de anticorpos anti-Spike e outros antígenos, com anticorpos 

neutralizantes em crianças e adolescentes, mostrando que há 100% de soroconversão (todos 

possuem anticorpos). Além disso, a resposta imune celular induzida pela vacinação foi avaliada 

quatro semanas após a segunda dose, mostrando um aumento na ativação de linfócitos T 

após a segunda dose, em comparação com a resposta induzida antes da vacinação e com 

apenas a primeira dose da vacina.

O estudo confirma que a vacina CoronaVac tem um bom perfil de segurança. Em 

relação às variantes Ômicron e Delta foi possível verificar que ao avaliar a ativação dos 

linfócitos T contra estas variantes, foi possível identificar uma resposta imunitária semelhante à 

observada contra a cepa original.

Em relação aos efeitos adversos mais imediatos da vacina, 3,8% e 1,7% dos 

participantes de 3 a 11 anos relataram dor local após a primeira e segunda dose, 

respectivamente, e o mesmo ocorreu com 2,2% e 8,2% dos adolescentes. No caso de efeitos 

adversos não imediatos, 15% das crianças entre 3 e 11 anos relataram dor após a primeira 

dose, enquanto para a segunda dose o percentual foi reduzido para 8%. No caso dos  
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Destaques do Mundo:

adolescentes, esse percentual foi de 25% para ambas as doses. Em geral, esses efeitos não se 

estenderam além de dois dias.

Portanto, os resultados do estudo mostram, em primeiro lugar, que não há efeitos 

adversos significativos na população estudada, e, em segundo lugar, que esta vacina gera uma 

resposta imune que tem a capacidade de neutralizar as variantes Delta e Ômicron.

Link: Notícias Mundo 1

● Hospitalizações infantis por Covid-19 aumentaram em meio à 

Ômicron, especialmente entre crianças muito jovens para serem 

vacinadas

As taxas de hospitalização por Covid-19 entre crianças aumentaram à medida que a 

Ômicron substituiu a Delta como a variante predominante do coronavírus nos Estados Unidos, 

especialmente entre menores de 5 anos, que não são elegíveis para serem vacinados, de 

acordo com um estudo publicado pelo CDC.

No pico, as taxas semanais de hospitalização pediátrica por Covid-19 foram quatro 

vezes maiores durante o período de dominância da Ômicron. Crianças menores de 5 anos 

tiveram o maior aumento, com taxas de hospitalização cinco vezes maiores durante a Ômicron 

do que durante a Delta.

Havia esperança de que uma vacina contra o coronavírus para crianças menores de 5 

anos estivesse disponível no final de fevereiro ou início de março, depois que a Pfizer e a 

BioNTech solicitaram a autorização de uso emergencial da Food and Drug Administration dos 

EUA de uma série de duas doses de sua vacina infantil para crianças de 6 meses a 4 anos. Mas 

na sexta-feira, o FDA disse que esperaria que os fabricantes de vacinas enviassem dados de  
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https://indiaeducationdiary.in/pontificia-universidad-catolica-de-chile-uc-uc-and-imii-study-confirms-that-coronavac-vaccine-is-effective-and-safe-in-children-and-adolescents/amp/


Destaques do Mundo:

um estudo em andamento em um regime de três doses nessas crianças antes de seguir em 

frente. A previsão é de que os dados estejam disponíveis em abril.

Durante os períodos de prevalência de Delta e Ômicron de julho a dezembro, os 

adolescentes não vacinados tiveram duas vezes mais chances de serem admitidos na UTI do 

que aqueles que foram vacinados; cerca de 30% dos pacientes não vacinados foram admitidos 

na UTI, em comparação com 15,5% dos adolescentes vacinados.

Nos EUA, as taxas de vacinação entre as crianças ficam significativamente atrás das dos 

adultos. Menos de um quarto (24%) das crianças de 5 a 11 anos e 57% dos adolescentes de 12 

a 17 anos são totalmente vacinados, em comparação com cerca de três quartos (75%) dos 

adultos, de acordo com dados do CDC.

Link: Notícias Mundo 2

● Pfizer inicia estudo para testar pílula de Covid em crianças

A Pfizer anunciou na quarta-feira que iniciou um ensaio clínico testando sua pílula 

antiviral para Covid-19 em crianças de até 6 anos. A farmacêutica disse que pretende inscrever 

aproximadamente 140 participantes no teste, que analisará se o medicamento, chamado 

Paxlovid, pode tratar com segurança a Covid em crianças que correm o risco de adoecer 

gravemente. A droga já está autorizada para uso em maiores de 12 anos.

O tratamento é uma mistura de dois medicamentos: ritonavir, um medicamento 

comumente usado para o HIV, e nirmatrelvir, um antiviral desenvolvido pela Pfizer. A empresa 

também disse que espera contemplar crianças menores de 6 anos assim que seus cientistas 

terminarem de desenvolver uma formulação apropriada da pílula para essa faixa etária.

4

BOLETIM MATINAL
COVID-19

 

      12
 14 de Março

https://amp.cnn.com/cnn/2022/02/15/health/covid-hospitalizations-children-unvaccinated/index.html


Destaques do Mundo:

Dados do estudo da Pfizer em adultos descobriram que o tratamento é 89% eficaz na 

prevenção de pessoas de alto risco de serem hospitalizadas ou morrerem de Covid. As pílulas 

precisam ser tomadas cedo para serem eficazes – dentro de cinco dias após o início dos 

sintomas.

O antiviral pode ser especialmente importante para crianças imunocomprometidas, 

incluindo pacientes transplantados de órgãos e pessoas com câncer e HIV, que correm alto 

risco de doença grave por Covid e podem não apresentar uma resposta imune forte às 

vacinas, disse o Dr. David Boulware, um médico infectologista da Faculdade de Medicina da 

Universidade de Minnesota. "Haverá crianças para as quais a Paxlovid será altamente útil e 

salvadora", disse ele.

Link: Notícias Mundo 3
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https://www.nbcnews.com/health/health-news/covid-pill-pfizer-launches-kids-trial-test-antiviral-rcna19205


Artigos de revisão:

● The Burden of COVID-19 in Children and Its Prevention by 

Vaccination: A Joint Statement of the Israeli Pediatric Association and 

the Israeli Society for Pediatric Infectious Diseases

(O fardo do Covid-19 em crianças e sua prevenção por vacinação: uma declaração conjunta da 

Associação Pediátrica de Israel e da Sociedade Israelense de Doenças Infecciosas Pediátricas)

Em outubro de 2021, o Ministério de Saúde de Israel relatou que 512.613 crianças e 
adolescentes foram infectadas pelo SARS Cov-2 no país, sendo a faixa etária de 5 a 11 anos 
representante de 43% dos afetados. A incidência relativamente alta nessa faixa etária se deve a 
sua baixa taxa de imunização, uma vez que o aumento na cobertura vacinal em adolescentes e 
adultos causou uma diminuição na proporção relativa no numero de casos de COVID-19 nessa 
população. Desse modo, a partir de dezembro de 2021, crianças e adolescentes menores de 
18 anos passaram a representar mais de 50% dos casos confirmados.

Embora a morbidade e a mortalidade por COVID-19 sejam expressivamente menores 
em crianças do que em adultos, o risco de COVID-19 ainda é significativo. Uma revisão de 
1.475 crianças de vários países que foram hospitalizadas relatou quadros moderados a graves 
em 615 (42%).  Em um estudo multicêntrico prospectivo em Israel, incluindo 579 crianças 
hospitalizadas  20% daqueles com COVID-19 e 56% daqueles com MIS-C necessitaram 
internação em unidades de terapia intensiva pediátrica, sendo que  7% e 20% desses 
respectivos grupos necessitaram de ventilação mecânica.

Estudos indicam que o risco estimado para COVID-19 agudo moderado/severo/crítico é 
1:1280 entre crianças israelenses positivas e 1:3000 entre aqueles com idade entre 5 e 11 anos.

Dentre os fatores que foram associados a COVID-19 moderada a grave em crianças 
estão doenças de base como doenças neurológicas, síndromes congênitas, obesidade, 
diabetes, doenças hematológicas, malignidades e imunodeficiências. No entanto, é importante 
ressaltar que 61% das crianças com quadros grave e 88% com MIS-C eram previamente 
saudáveis. 
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De modo semelhante, Nos Estados Unidos, o Centro de Controle de Doenças e 

Prevenção (CDC) relatou um estudo sobre hospitalização de 204 adolescentes com COVID-19. 

Desses, cerca de um terço necessitou  internação em unidades de terapia intensiva e 5% 

necessitou de reanimação. Além disso, o resultado mostrou que a  taxa de mortalidade  entre as 

crianças de 5 a 11 anos com COVID-19 nos Estados Unidos é significativamente maior do que de 

outras doenças evitáveis por vacina. Além disso, dados recentes do CDC mostram que taxa de 

hospitalizações de adolescentes não vacinados foi dez vezes maior do que em adolescentes 

totalmente vacinados. De modo semelhante, as hospitalizações relacionadas à COVID-19 foram 

quatro vezes maiores em países com baixa cobertura de imunização em comparação com países 

com alta cobertura vacinal. 

Complicações a longo prazo da infecção por COVID-19

 Miocardite como complicação da COVID-19: Em estudo para acompanhamento de 1.597 

atletas universitários adolescentes que foram infectados por COVID-19 verificou-se achados 

patológicos na ressonancia magnética cardíaca em 2,3% dos casos. A miocardite mostrou-se 

significativa, encontrada em 1:200 pacientes infectados. O Centro de Controle de Doença dos 

Estados Unidos (CDC) descreve que a infecção por SARS-CoV-2 está associada a um risco de 

miocardite 16 vezes maior na população em geral e 30 vezes maior em crianças menores de 16 

anos.

Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIMP): A SIMP se manifesta de modo 

multissistêmico e é caracterizada por febre prolongada, hipotensão, sintomas gastrointestinais, 

erupção cutânea, miocardite e aumento dos índices inflamatórios.De acordo com o CDC, a 

prevalência de SIMP nos Estados Unidos foi de aproximadamente 1:3200 crianças e 

adolescentes infectados.  Ademais, 80% das crianças diagnosticadas com SIMP necessitaram 

internação em unidades de terapia intensiva, onde cerca de 53-80% tiveram envolvimento 

cardíaco e 20% necessitaram de ventilação mecânica, com mortalidade foi de 1-2%.
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COVID Longa em crianças e adolescentes: A Covid-19 longa se manifesta por meio de 

diversos sintomas e incluem fadiga, falta de ar, tosse, dor no peito, dor de cabeça, tonturas, 

dores musculares e articulares, dormência, tremores, perda de cabelo, dificuldade para dormir e 

ansiedade. A incidência dessa síndrome é variável de acordo com a população avaliada, os 

métodos de coleta de dados e o tempo decorrido desde a doença, podendo chegar a 30%. 

Uma pesquisa online realizada Reino Unido com 297.743 indivíduos com idade superior a 

2 anos baseada em auto-relato ou relato dos pais sobre COVID longo mostrou que, após 

quatro semanas após a doença aguda, 0,2% das crianças de 2 a 11 anos e 0,9% das crianças de 

12 a 16 anos ainda apresentaram sintomas da doença. Outra pesquisa realizada em Israel 

relatou que entre 13.834 crianças positivas para SARS-CoV-2  4,6% apresentaram sintomas 

residuais 6 meses após a doença aguda. 

Outra pesquisa realizada no Reino Unido como parte do estudo CLoCk comparou 

sintomas entre 3.065 crianças positivas para SARS-CoV-2, com idades entre 11 e 17 anos, e 

3.739 crianças negativas para SARSCoV-2. Entre as crianças positivas para SARS-CoV-2, as 

incidências de doenças físicas e mentais aumentaram três meses após a doença aguda, 

incluindo fadiga, tosse e  dor torácica. Os fatores de risco relatados para COVID longo em 

crianças incluiram idade avançada, sexo feminino, antecedentes atópicos, doença sintomática 

aguda e comorbidades.
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Segurança da vacina mRNA Covid-19 de acordo com pesquisas e dados do mundo real

Um estudo clínico envolvendo 40.000 indivíduos mostrou alta segurança da vacina Pfizer- 

BioNTech BNT162b2 Covid-19 ; a taxa de eventos adversos significativos ocorrendo logo após 

a administração da vacina foi mínima. Além disso, após a administração em larga escala na 

população, foi identificada uma resposta rara de miocardite. Dados de 25 de outubro de 2021 

que foram recuperados do monitoramento de segurança da vacina  incluindo a administração 

de 6.223.401 primeiras doses, 5.719.151 segundas doses e 3.916.431 terceiras doses, 

demonstraram que a grande maioria dos efeitos colaterais relacionados à vacina foram leves e 

transitórios.

Segurança da vacina mRNA Covid-19 entre crianças de 5 a 11 anos Os eventos adversos 

relatados foram em sua maioria locais e transitórios: dor local no local da vacina (71%), fadiga 

(39%) e dor de cabeça (28%). As reações foram mais frequentes após a segunda dose da vacina 

do que a primeira e desapareceram em um ou dois dias. A incidência de eventos adversos foi 

baixa em relação à observada em adolescentes de 16 a 25 anos e adultos jovens. Não houve 

relatos de peri/miocardite, no entanto deve-se notar que o número de participantes do estudo 

foi muito pequeno para detectar um fenômeno raro como miocardite após vacinação ou 

anafilaxia; não houve óbitos. Dados de mundo real serão úteis para melhor entendimento do 

risco de miocardite nessa população.
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Miocardite após a vacinação Covid-19 O CDC detectou uma prevalência excessiva de 

peri/miocardite em adolescentes e adultos de 12 a 39 anos a uma taxa de ~1:100.000, com a 

prevalência mais alta ocorrendo após a segunda dose da vacina em meninos adolescentes, com 

idade 12 a 17 anos, com incidência de cerca de 1:16.000 vacinados, semelhante à observação 

em Israel. Um estudo nos EUA descobriu que entre os homens com mais de 12 anos, o risco de 

desenvolver miocardite como resultado de contrair o vírus era seis vezes maior do que o risco 

de desenvolver esse fenômeno após a imunização. Para os homens na idade de risco máximo, a 

taxa de miocardite, como resultado da infecção pelo vírus, foi de aproximadamente 1:1600 

casos positivos para Sars-CoV-2. Em conclusão, o risco de miocardite e, consequentemente, de 

sequelas a longo prazo, é maior em relação à infecção por Sars-CoV-2 do que à vacina de 

mRNA em todas as faixas etárias investigadas, ou seja, acima de 12 anos. Além disso, os dados 

sugerem que a miocardite devido à infecção pelo vírus, causada tanto pela síndrome grave de 

Covid-19 quanto pela síndrome MIS-C, é mais perigosa do que a causada pela vacinação com 

mRNA.

 As vacinas para Covid-19 não mostram sinais de prejudicar a fertilidade feminina ou 

masculina 

Fertilidade feminina – Vários estudos publicados não relataram evidências de que as 

várias vacinas Covid-19 afetam a fertilidade de uma mulher em todos os seus aspectos. Estes 

incluem nenhum dano à reserva ovariana e à função ovariana, e nenhum dano à implantação do 

feto no útero e à capacidade do endométrio de manter a gravidez. A vacina não demonstrou 

aumentar a incidência de aborto espontâneo ou parto prematuro. Um grande estudo israelense 

não demonstrou danos à fertilidade feminina.
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Fertilidade masculina – Nenhuma evidência de fertilidade masculina prejudicada foi 

demonstrada. Estudos conduzidos nos Estados Unidos e em Israel não demonstraram efeito 

das vacinas de mRNA nos parâmetros do esperma e nenhum efeito na fertilidade masculina.

Link: Artigo 1
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