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DESTAQUES DA EDIÇÃO 

● N° de casos confirmados:30.378.061 (Ministério da Saúde em 26/04/22, às 20:20)
● Editorial: Por que a subvariante da Omicron se espalha mais rápido do que a original?
● Notícias

○ Científico recomenda fim do passaporte vacinal da COVID no Rio | Pesquisa 
revela mecanismo ligado ao agravamento da Covid-19 nos pulmões | Com mais 
de 6.000 casos, Brasil registra 76 mortes por Covid-19 em 24 h | Ministro da 
Economia, Paulo Guedes, testa positivo para Covid-19 Comitê | Agência dos EUA 
aprova uso do remdesivir contra Covid em crianças com 28 dias ou mais | 
Relatórios semanais da Covid estão diminuindo nos EUA e dificultando 
rastreamento | Para evitar lockdown, Pequim planeja testar 20 milhões de 
moradores até sábado (30) | Biden dobra fornecimento de pílulas anticovid nos 
EUA.

○  

Destaques da PBH - última atualização 13/04

● N° de casos confirmados: 389.413 (26/04)¹
● N° de óbitos confirmados: 7.756 (26/04)¹
● NÍVEL DE ALERTA GERAL: Verde
Link¹: https://bit.ly/3LmVl6T 

https://bit.ly/3LmVl6T
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Destaques da SES-MG  
● N° de casos confirmados: 3.353.911 (26/04)²
● Nº de casos novos (24h): 1.175 (26/04)²
● N° de casos em acompanhamento: 67.032 (26/04)²
● N° de recuperados: 3.225.648  (26/04)² 
● N° de óbitos confirmados: 61.231 (26/04)²
● Nº de óbitos (24h): 4 (26/04)²
Link²: https://bit.ly/3kjdI0k 

Destaques do Ministério da Saúde
● N° de casos confirmados: 30.355.919 (25/04)³
● Nº de casos novos (24h): 6.456 (25/04)³
● N° de óbitos confirmados: 662.722 (25/04)³
● Nº de óbitos (24h): 76 (25/04) ³
Link³: https://bit.ly/2ZwIhsr 

Destaques do Mundo
● N° de casos confirmados: 507.501.771 (26/04)⁴
● N° de casos novos (7 dias): 4.425.066 (26/04)⁴
● N° de óbitos confirmados: 6.220.390 (26/04)⁴
● N° de óbitos novos (7 dias): 14.753 (26/04)⁴
Link⁴: https://bit.ly/3CoXxFE 

 

https://bit.ly/3kjdI0k
https://bit.ly/2ZwIhsr
https://bit.ly/3CoXxFE
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Editorial

Por que a subvariante da Omicron se espalha mais rápido do que a 
original?

Estudos sugerem que a linhagem BA.2 deve prolongar a onda da 
Omicron, mas que não vai, necessariamente, causar uma nova leva de 
infecções

  A subvariante BA.2, originada a partir de mutações na variante original da Omicron, está 
se espalhando rapidamente por diversos países. Estudos epidemiológicos no mundo real 
sugerem que ela seja mais transmissível do que a subvariante BA 1. Na Dinamarca, por 
exemplo, a BA.2 já é mais prevalente do que outras linhagens da Omicron, sugerindo que 
ela tem alguma vantagem, em termos de transmissibilidade, em relação às demais. Uma 
das possíveis explicações é que a BA.2 seria mais eficiente em escapar da proteção 
oferecida pelas vacinas ou infecções prévias. Tal habilidade seria decorrente das diversas 
mutações genéticas que distinguem a subvariante BA.1 da BA.2, incluindo modificações 
na proteína “spike”. Um estudo conduzido em Boston, nos Estados Unidos, comprovou a 
capacidade levemente reduzida da vacina Pfizer/Biontech de impedir a infecção pela 
BA.2, quando comparada à subvariante B. 1. Contudo, como a diferença foi muito sutil, 
cientistas acreditam que a explicação não se limita à habilidade da nova subvariante de 
escapar da proteção prévia.
  Assim, cientistas acreditam que a variante BA.2 dificilmente será capaz de causar uma 
nova onda de casos e infecções, sendo capaz apenas de prolongar a onda de infecções 
causadas pela linhagem original da Omicron. Nesse caso, os cientistas acreditam que 
quem já se infectou com a linhagem BA. 1 possui um grau de proteção mínimo contra a 
variante BA.2m o que reduz as chances de alguém se infectar novamente por linhagens 
diferentes da Omicron. Pesquisas para avaliar essa possibilidade estão em andamento e 
os resultados devem sair em algumas semanas. 
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Um outro estudo, conduzido na Dinamarca, sugeriu que as diferenças na prevalência entre 
as linhagens BA.1 e BA.2 decorrem de diferentes propriedades virais. O estudo mostrou 
que pessoas vacinadas com três ou duas doses, bem como as não vacinadas, estariam 
mais susceptíveis à infecção pela subvariante BA.2 do que pela subvariante BA.1. 
Entretanto, o estudo também constatou que não há diferença na gravidade da infecção 
entre as duas linhagens.

 

Referência: Why does the Omicron sub-variant spread faster than the original? 
(nature.com)

 

O editorial da Imunoliga agora é elaborado por Carlos Alberto dos Santos Júnior, Luís 
Henrique Martins Silva e Pedro Henrique Milori. Supervisão: Ana Maria Caetano Faria
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https://www.nature.com/articles/d41586-022-00471-2#ref-CR4
https://www.nature.com/articles/d41586-022-00471-2#ref-CR4
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Destaques do Brasil

Comitê Científico recomenda fim do passaporte vacinal da COVID 
no Rio (Estado de Minas, 25/04/22)

O Comitê Especial de Enfrentamento da Covid-19 (CEEC) do município do Rio de 
Janeiro, conhecido como Comitê Científico, recomendou que a Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) suspenda temporariamente a cobrança do comprovante de vacinação 
contra a Covid-19 para entrada em ambientes fechados.

Link: bit.ly/3OHceeA

Pesquisa revela mecanismo ligado ao agravamento da Covid-19 
nos pulmões (CNN Brasil, 26/04/22)

Pesquisadores brasileiros descobriram um mecanismo ligado ao agravamento da 
Covid-19 relacionado aos pulmões. De acordo com o estudo, pacientes com 
quadros clínicos graves da infecção apresentaram uma atividade significativamente 
aumentada na produção de enzimas associadas ao processo de inflamação do 
órgão.

Link: bit.ly/3vDZBYY
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http://bit.ly/3OHceeA
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/covid-19/
http://bit.ly/3vDZBYY
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Com mais de 6.000 casos, Brasil registra 76 mortes por Covid-19 em 
24h (CNN Brasil, 25/04/22)

O Brasil registrou 76 mortes e 6.456 casos de Covid-19 em 24 horas, segundo dados 
divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) nesta segunda-feira 
(25).

Link : bit.ly/3OHqq76

Ministro da Economia, Paulo Guedes, testa positivo para Covid-19 
(CNN Brasil, 25/04/22)

De volta ao Brasil após uma semana cumprindo agendas nos Estados Unidos, o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 72 anos, testou positivo para Covid-19.

Link: bit.ly/3MBm4wL
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Destaques do mundo

Agência dos EUA aprova uso do remdesivir contra Covid em 
crianças com 28 dias ou mais (CNN Brasil, 25/04/22)

A agência reguladora de medicamentos e alimentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla 
em inglês) anunciou, nesta segunda-feira (25), que ampliou a aprovação do 
medicamento remdesivir contra a Covid-19 para tratamento de pacientes com 28 dias 
ou mais, que pesem pelo menos de cerca de 3,5 quilos.

Link: https://bit.ly/3vgR1jW

Relatórios semanais da Covid estão diminuindo nos EUA e 
dificultando rastreamento (CNN Brasil, 25/04/22)
Muitos estados dos Estados Unidos estão reduzindo a frequência com que relatam as 
principais estatísticas do Covid-19, uma mudança que alguns especialistas temem que 
possa prejudicar os esforços para mitigar surtos e efeitos negativos do coronavírus.

Link: bit.ly/3rVPfmi
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Para evitar lockdown, Pequim planeja testar 20 milhões de 
moradores até sábado (30) (CNN Brasil, 26/04/22)

Moradores de Pequim juntaram-se a filas crescentes de pessoas esperando para serem 
testadas para Covid-19 nesta terça-feira (26), depois que a capital chinesa ampliou os 
planos de testagem em massa para 20 milhões e aumentou preocupações sobre um 
possível lockdown.

Link: bit.ly/3xS2Kab

Biden dobra fornecimento de pílulas anticovid nos EUA (Estado 
de Minas, 26/04/22)

O governo de Joe Biden afirmou nesta terça-feira (26) que está dobrando o número 
de lugares onde os americanos vulneráveis podem comprar pílulas para o tratamento 
da Covid-19.

Link: bit.ly/3vOJ7x6
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Indicações de artigos

Psychological distress before and during the Covid-19 pandemic 
among adults in the United Kingdom based on coordinated analyses 
of 11 longitudinal studies

Sofrimento psicológico antes de depois da pandemia de Covid-19 entre 
adultos no Reino Unido baseado em análises coordenadas de 11 estudos 
longitudinais

O modo como a saúde mental da população evoluiu durante a pandemia de Covid-19 
sob variadas medidas de lockdown ainda não é completamente compreendido. Além 
disso, as consequências das iniquidades em saúde são ainda desconhecidas. Dessa forma, 
o presente estudo tem por objetivo estimar as consequências da pandemia na saúde 
mental da população e como isso evoluiu  durante o primeiro ano de pandemia à medida 
que as restrições de lockdown mudaram, além de examinar as desigualdades do impacto 
na pandemia conforme a idade, o sexo, a raça,o nível de escolaridade, e o país do Reino 
Unido.

A prevalência de saúde mental precária foi medida no período pré-pandêmico (TP 0) e em 
3 períodos pandêmicos: 1, no lockdown inicial (março a junho de 2020), 2, quando as 
medidas restritivas foram afrouxadas (julho a outubro de 2020), e 3,  no subsequente 
lockdown (novembro de 2020 a março de 2021). As análises foram estratificadas por sexo, 
raça, escolaridade, idade e país do Reino Unido.

No total, o estudo analisou 49.993 participantes, sendo que 24,6% deles tinham idade 
entre 55 e 64 anos, 61,2% eram mulheres, 8,7% faziam parte de uma minoria ética ou 
racial. Os 11 estudos longitudinais mostraram que houve uma deterioração da saúde 
mental do período pré-pandêmico até os 3 períodos pandêmicos, mas houve 
heterogeneidade considerável entre os grupos.
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Nesse  sentido,  o   aumento  da   prevalência  de  sofrimento   psicológico  foi  maior  em 
mulheres que em homens e menor em indivíduos com baixo nível de escolaridade. Além 
disso, o aumento na incidência de problemas psicológicos foi maior em adultos na faixa 
etária de 25 a 34 anos e na de 35 a 44 anos. Por outro lado, não houve diferença no 
estado de saúde mental dos indivíduos conforme a raça ou país de origem.

Dessa maneira, esse estudo mostra que a deterioração substancial da saúde mental 
observada durante o primeiro lockdown não foi revertida com o afrouxamento das 
medidas restritivas e uma piora sustentada foi observada durante o período pandêmico. 
Além disso, a deterioração da saúde mental foi desigual entre a população, uma vez que 
mulheres, indivíduos de maior escolaridade e aqueles entre 25 e 44 anos foram mais 
afetados que outros grupos.

Link: https://bit.ly/3LhvnBF 
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Estimated Health Outcomes and Costs of Covid-19 Prophylaxis With 
Monoclonal Antibodies Among Unvaccinated Household Contacts in 
the US

Estimativa dos Resultados e Custos da Profilaxia com Anticorpos Monoclonais 
Entre Contatos Domiciliares e Não Vacinados nos Estados Unidos

O artigo, escrito por pesquisadores estadunidenses, teve como principal objetivo, a 
estimativa e avaliação do uso de anticorpos monoclonais como profilaxia em casos 
domésticos pós exposição. Ele foi realizado no período de um mês, com taxa de 
transmissão similar a maio de 2021, e teve como grupo alvo uma população com idade 
acima de 50 anos e não vacinada. As estimativas realizadas pelos pesquisadores 
basearam-se em dados coletados nos meses anteriores da pandemia do Covid-19 e de 
dados estatísticos demográficos a respeito da população estadunidense, como variação 
entre idades de pessoas que compartilham a residência, dados étnicos e modelagem da 
taxa de transmissibilidade do vírus no cenário estipulado.

 Os resultados da pesquisa mostram que o uso da profilaxia pós-exposição com 
anticorpos monoclonais (mAbs PEP, sigla em inglês), na possibilidade do surgimento de 
uma nova variante do Covid-19 e a instauração de um novo período de alta 
transmissibilidade, não apenas reduziria o número de doentes e mortes, como também 
significaria uma economia significativa aos contribuintes de gastos relacionados a 
hospitalização de pacientes no período de um mês. Por outro lado, os pesquisadores 
ressaltam que em cenários de baixa taxa de transmissão do vírus, não é possível afirmar 
que essa política pública resultaria em um saldo econômico positivo, apesar de ainda 
representar uma baixa expressiva no número de contaminados pela doença.
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Dessa forma, o uso de mAbs PEP mostrou grande potencial na cobertura e redução de 
impacto da Covid-19 no segmento da população ainda não vacinado, apresentando-se 
como um recurso valioso a ser usado para mitigar a escalada de novas ondas de novas 
variantes e minimizar os impactos econômicos relacionados a elas.

Link: https://bit.ly/3EY2c4k
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Covid-19 Vaccine Effectiveness Against the Omicron (B.1.1.529) 
Variant 

Eficácia das Vacinas Contra a Covid-19 Contra a Variante Ômicron (B.1.1.529)

O presente estudo foi motivado pelo aumento do número de casos de Covid-19 
decorrentes da infecção pela variante Ômicron do coronavírus em populações altamente 
vacinadas. Entre as possíveis explicações para esse aumento de infecções estão as 
mutações sofridas na proteína spike dessa variante, as quais forneceram aumento da 
transmissibilidade e maior capacidade de evasão da resposta imune decorrente da 
infecção natural ou da vacinação.

Utilizou-se um modelo de caso (teste-negativo)-controle para se estimar a 
efetividade das vacinas contra a doença sintomática causada pelas variantes Ômicron e 
Delta (B.1.617.2) na Inglaterra e a efetividade foi calculada após a realização do esquema 
vacinal completo: duas doses das vacinas BNT162b2 (Pfizer-BioNTech), ChAdOx1 nCov-19 
(AstraZeneca) ou mRNA-1273 (Moderna) e uma dose de reforço por uma delas.

Assim, a partir da análise dos dados coletados, verificou-se que a efetividade da 
vacina contra a doença sintomática foi maior para a variante Delta que para a variante 
Ômicron em todos os momentos. Nenhum efeito contra a variante Ômicron foi 
identificado após 20 semanas de duas doses da AstraZeneca, enquanto a eficácia de duas 
doses da Pfizer-BioNTech foi de 65% (IC 63.9 – 67) após 2 a 4 semanas e 8.8% (IC 7 – 10.5) 
após 25 ou mais semanas. Para os que receberam duas doses da AstraZeneca, a eficácia 
aumentou para 62.4% (IC 61.8 – 63) após 2 a 4 semanas da dose de reforço com a 
Pfizer-BioNTech e reduziu para 39.6% (IC 38 – 41.1) a partir de 10 semanas. Os que 
receberam inicialmente 2 doses da vacina Pfizer-BioNTech apresentaram aumento da 
eficácia da vacina para 67.2% (IC 66.5 – 67.8) após a dose de reforço homóloga e redução 
para 45.7% (IC 44.7 – 56.7) a partir de 10 semanas.
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Para o esquema vacinal inicial com vacinas da AstraZeneca, a eficácia da vacina aumentou 
para 70.1% após 2 a 4 semanas do recebimento da dose de reforço da Moderna e 
redução para 60.9% (IC 59.7 – 62.1) entre 5 e 9 semanas. Quando as duas doses foram 
Pfizer-BioNTech, o reforço pela vacina da Moderna aumentou a eficácia da vacinação para 
73.9% (IC 73.1 – 74.6) entre 2 a 4 semanas e redução para 64.4% (IC 62.6 – 66.1) entre 5 e 
9 semanas.

Desse modo, o esquema vacinal inicial com duas doses da AstraZeneca ou da 
Pfizer-BioNTech forneceu proteção limitada contra a doença sintomática decorrente da 
infecção pela variante Ômicron. A dose de reforço com a Pfizer-BioNTech ou com a 
Moderna após vacinação inicial pela AstraZeneca ou Pfizer-BioNTech aumentou 
substancialmente a proteção – ainda que tenha sofrido redução ao longo do tempo.

Link: https://bit.ly/3Lk0UCS

  “Ouse ir além, ouse fazer 
diferente e o poder lhe será 

dado!”
José Roberto Marques

Alexandre de Melo Ferreira
Fernando Lucas Santos

Khleber Eugênio H. M. T. de Araújo
Lucas Generoso Guerra

https://bit.ly/3Lk0UCS
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