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DESTAQUES DA EDIÇÃO 

● N° de casos confirmados: 30.836.815 (Ministério da Saúde em 24/05/22)
● Editorial: Vários fatores precoces antecipam sequelas pós agudas de COVID-19.
● Notícias

○ Casos de COVID voltam a subir e especialistas recomendam uso de máscaras | 
Estado de emergência chega ao fim no país | 'Hepatite misteriosa’: casos 
suspeitos sobem para 64 no Brasil |  Em 24h, Brasil registra mais de 32 mil casos e 
239 mortes por Covid-19 | Casos misteriosos de hepatite aguda podem estar 
relacionados ao novo coronavírus | Moradores de Xangai denunciam regras 
desiguais no lockdown; Pequim amplia quarentena | Pfizer: Três doses de vacina 
em crianças de 6 meses a 5 anos induzem forte resposta imunológica | Anvisa 
recomenda uso de máscaras para adiar surto de varíola dos macacos 

Destaques da PBH
● N° de casos confirmados: 393.206 (24/05)¹
● N° de óbitos confirmados: 7.821 (24/05)¹
● NÍVEL DE ALERTA GERAL: Verde
Link¹: https://bit.ly/3zdHi0j 
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Destaques da SES-MG  
● N° de casos confirmados: 3.390.115 (24/05)²
● Nº de casos novos (24h): 2.411 (24/05)²
● N° de casos em acompanhamento: 102.598 (24/05)²
● N° de recuperados: 3.226.039  (24/05)² 
● N° de óbitos confirmados: 61.478 (24/05)²
● Nº de óbitos (24h): 9 (24/05)²
Link²: https://bit.ly/3liku75 
 

Destaques do Ministério da Saúde
● N° de casos confirmados:  30.836.815 (24/05)³
● Nº de casos novos (24h): 32.820 (24/05)³
● N° de óbitos confirmados: 665.905 (24/05)³
● Nº de óbitos (24h): 239 (24/05)³
Link³: https://bit.ly/37B5TRc 

Destaques do Mundo
● N° de casos confirmados: 523.786.368 (23/05)⁴
● N° de casos novos (7 dias): 3.717.263 (23/05)⁴
● N° de óbitos confirmados: 6.279.667 (23/05)⁴
● N° de óbitos novos (7 dias): 9.426 (23/05)⁴
Link⁴: https://bit.ly/3Pezcd0 
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Editorial

Vários fatores precoces antecipam sequelas pós-agudas de 
COVID-19

Multiple early factors anticipate post-acute COVID-19 sequelae

Cerca de 31% a 69% dos pacientes com COVID-19 sofrem de sequelas pós-agudas de 
COVID-19 (PASC) ou COVID longa, que é definida como uma série de problemas de 
saúde novos, recorrentes ou contínuos que podem persistir por quatro ou mais semanas 
após a infecção inicial por SARS-CoV-2. A PASC pode incluir perda de memória, 
desconforto gastrointestinal (GI), fadiga, anosmia, falta de ar e outros sintomas. A PASC 
tem sido associada à gravidade da doença aguda e suspeita-se que esteja relacionada a 
fatores autoimunes, fragmentos virais remanescentes ou reativação de infecções virais 
anteriores. Em vista da diversidade de apresentação da PASC e os diversos fatores 
suspeitos de estarem associados a ela, o entendimento da patogênese associada à PASC 
requer a caracterização de seus fundamentos biológicos e imunológicos e da evolução 
dessas relações ao longo do tempo de infecção e recuperação por SARS-CoV-2. Um 
estudo longitudinal de pacientes com COVID-19 desde o diagnóstico inicial até a 
recuperação em estágio inicial da doença aguda foi realizado de modo a identificar, 
quantificar e caracterizar imunologicamente fatores associados ao quadro, antecipando 
diferentes PASC.

O acompanhamento de cada paciente foi dividido em três fases: T1 - diagnóstico clínico, 
T2- fase aguda da doença e T3 - 2 a 3 meses após o início dos sintomas (convalescência). 
Observou-se que pacientes que relataram sintomas respiratórios virais após o período de 
convalescência exibiram níveis significativamente reprimidos de cortisol e cortisona. Já os 
que relataram sintomas neurológicos exibiram proteínas elevadas associadas à regulação 
negativa do ciclo circadiano de sono/vigília. 
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Curiosamente, tanto a regulação negativa do cortisol quanto a elevação do ritmo 
circadiano são ainda mais evidentes em pacientes com muitos (> 3) sintomas de COVID 
longa. Esses biomarcadores podem ajudar a definir clinicamente a PASC e sugerir origens 
distintas de subconjuntos de PASC.

A produção de autoanticorpos, especialmente aqueles que neutralizam interferons tipo I 
(IFNs), foram relatados como associados à disfunção imunológica e mortalidade por 
COVID-19 e especula-se que estejam associados a PASC. Neste âmbito, a produção de 
anticorpo anti-IFN-α2 pode neutralizar a sinalização de IFN-α2, desregulando as respostas 
de células B dependentes de IFN, o que limita a produção de anticorpos específicos para 
o vírus (IgGs anti-SARS-CoV-2). Além disso, a inibição de IFN-α2 também pode estimular a 
síntese de citocinas pró-inflamatórias. Ao analisar-se a consistência entre as modalidades 
de dados, foi observado uma conexão notável entre autoanticorpos, hiperinflamação na 
T2 e PASC na T3. Também foram encontradas evidências apontando a relação entre a 
persistência da ativação do sistema imune e a PASC.

Portanto, a identificação de fatores discretos e quantificáveis   da PASC é de fundamental 
importância para a compreensão da PASC e para o desenvolvimento de tratamentos. Por 
exemplo, a importância do vírus detectável em T1 como fator de PASC pode sugerir que 
antivirais administrados no início do curso da doença podem ser benéficos não apenas 
para o tratamento agudo de COVID-19, mas também para reduzir a PASC posterior. Da 
mesma forma, a associação da deficiência de cortisol em pacientes com CSAP 
respiratório-viral pode sugerir a terapia de reposição de cortisol como um tratamento 
potencial. As correlações negativas entre IgGs anti-SARS-CoV-2 e certos anticorpos 
podem sugerir que pacientes com níveis elevados de autoanticorpos são mais suscetíveis 
a infecções. Sendo assim, futuros estudos bem controlados serão necessários para testar 
essas e outras implicações terapêuticas.
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O editorial da Imunoliga agora é elaborado por Carlos Alberto dos Santos Júnior, 
Eduardha Santos Temponi Barroso, Luís Henrique Martins Silva e Pedro Henrique Milori. 
Supervisão: Ana Maria Caetano de Faria"

Referência Bibliográfica

https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(22)00072-1#secsectitle0015
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Destaques do Brasil

Casos de COVID voltam a subir e especialistas recomendam uso 
de máscaras

Depois de um respiro com o afrouxamento das restrições sanitárias, o Brasil tem 
apresentado nova alta de casos da covid-19. Os números subiram em janeiro, com a 
maior circulação de pessoas nas festas de fim de ano, caíram em março e, agora, voltam 
a crescer. Há ainda um problema que pode agravar a situação: a subnotificação de 
casos em razão do amplo uso de autotestes adquiridos em farmácias.

Link: http://bit.ly/3GvDh97

Estado de emergência chega ao fim no país

Chegou ao fim, ontem, o estado de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional (Espin), decretado em função da pandemia de COVID-19 no Brasil.  A decisão 
do governo brasileiro foi tomada com base no cenário epidemiológico mais arrefecido e 
no avanço da campanha de vacinação no país

Link: http://bit.ly/39RgKHw
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'Hepatite misteriosa': casos suspeitos sobem para 64 no Brasil

O número de possíveis casos de hepatite misteriosa no país aumentou. Agora, são 64 
pessoas sendo monitoradas com suspeita da doença, segundo o Ministério da Saúde. No 
total, foram notificadas 76 infecções, mas 12 já foram descartadas; as demais seguem sem 
o diagnóstico final. A maior parte foi registrada no estado de São Paulo.

Link: http://bit.ly/3LNNajc

Em 24 h, Brasil registra mais de 32 mil casos e 239 mortes por 
Covid-19

O Brasil registrou 239 mortes e 32.820 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, 
segundo atualização do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) realizada 
nesta terça-feira (24). 

Link: http://bit.ly/3MJJ6lf
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Destaques do mundo

Casos misteriosos de hepatite aguda podem estar relacionados ao 
coronavírus

O surto de hepatite aguda em crianças ao redor do mundo ainda é uma incógnita. Em 
busca de uma explicação, cientistas do Imperial College London, no Reino Unido, 
publicaram um estudo argumentando que a COVID-19 está ligada ao aparecimento dos 
casos.

Link: http://bit.ly/3GifRUl

Moradores de Xangai denunciam regras desiguais no lockdown; 
Pequim amplia quarentena

Autoridades chinesas endureceram os esforços contra a Covid-19 para acabar com surtos 
da doença no país que surgiram neste mês. Enquanto Pequim intensificou a quarentena, 
novos sinais de frustração surgiram em Xangai, onde algumas pessoas lamentaram 
restrições devido ao lockdown. 

Link: http://bit.ly/3LI4hD5
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Pfizer: Três doses de vacina em crianças de 6 meses a 5 anos 
induzem forte resposta imunológica

Três doses da vacina pediátrica da Pfizer contra a Covid-19 são seguras e mostram uma 
forte resposta imunológica em crianças de seis meses a 5 anos, segundo os fabricantes 
da vacina Pfizer e BioNTech. Os laboratórios afirmaram, nesta segunda-feira (23), que 
terminarão de enviar os dados dos testes à Food and Drug Administration (FDA), órgão 
dos Estados Unidos semelhante à Anvisa, nesta semana. 

 
Link: http://bit.ly/3wKsEfl

Anvisa recomenda uso de máscaras para adiar surto de varíola dos 
macacos

Diante do aumento no número de casos da varíola de macaco, a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu nota reforçando a necessidade de adoção de 
medidas "não farmacológicas", como distanciamento físico, uso de máscaras de 
proteção e higienização frequente das mãos, em aeroportos e aeronaves, para retardar 
a entrada do vírus no Brasil.

Link: http://bit.ly/3wJ4zp7
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Indicações de artigos

Limited cross-variant immunity from Sars-CoV-2 Omicron 
without vaccination

Limitada imunidade cruzada da infecção pela variante Ômicron do Sars-CoV-2 
sem vacinação

Delta e Ômicron são variantes globalmente consideradas como variantes de preocupação 
(VOCs, na sigla em inglês). Enquanto indivíduos infectados pela Delta estão em maior 
risco de desenvolver doença pulmonar grave, a infecção pela Ômicron usualmente causa 
sintomas mais leves, especialmente em indivíduos vacinados. A grande questão que se 
levanta é se a disseminação da infecção pela Ômicron poderia levar a futura imunidade 
cruzada contra outras variantes, o que aceleraria o fim da pandemia. 

Os resultados do estudo mostraram que, sem a vacinação, a infecção com a variante 
Ômicron induz uma resposta imune humoral limitada em ratos e em humanos. Além disso, 
o soro de ratos que superexpressam o receptor ACE2 humano e foram infectados pela 
variante Ômicron neutraliza apenas Ômicron, mas não neutralizam outras variantes de 
preocupação (VOCs), enquanto neutralização cruzada foi observada após infecção pela 
variante selvagem ou pela Delta. Diferente da linhagem selvagem e da Delta, a variante 
Ômicron replica pouco no pulmão e no cérebro de animais infectados, o que leva a 
doença menos grave com expressão reduzida de citocinas e menor ativação das células T 
residentes no pulmão.

Dessa  maneira,  a  infecção pela  Ômicron  aumenta  a  imunidade  preexistente  induzida
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pelas vacinas, mas, sozinha, pode não conferir imunidade ampla contra outras variantes 
em indivíduos não vacinados. 

Link: https://go.nature.com/3LBZDXi 
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Severity and Incidence of Multisystem Inflammatory Syndrome in 
Children During 3 SARS-CoV-2 Pandemic Waves in Israel

Gravidade e Incidência da Síndrome Multissistêmica Inflamatória Pediátrica 
Durante 3 Ondas de Sars-CoV-2 em Israel

A Síndrome Multissistêmica Inflamatória Pediátrica (SIM-P) é uma consequência grave do 
Covid-19, sendo definida como resposta inflamatória exacerbada e tardia que ocorre, em 
média, no período de duas a quatro semanas após o contato com o Sars-CoV-2, de 
acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças. 

O estudo em questão monitorou casos de SIM-P ao longo das três onda de Covid-19, em 
12 hospitais israelenses e durante 16 semanas de cada uma das ondas: Alpha (20 de 
Dezembro de 2020, até 10 de Abril de 2021), Delta (18 de Julho de 2021, até 13 de 
Novembro de 2021), e Omicron (21 de Novembro de 2021, até 12 de Março de 2022). Os 
dados foram coletados no Ministério da Saúde israelense e as infecções por Sars-CoV-2 
foram confirmadas pelo teste de PCR.

Um total de 171 pacientes pediátricos, na faixa de 5 a 12 anos, foram diagnosticados com 
SIM-P, sendo 59 deles durante a onda da variante Alpha, 79 durante a onda da variante 
Delta e 33 durante a onda da variante Omicron. Todos pacientes foram tratados com 
imunoglobulina intravenosa e esteroides. 
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A admissão em UTIs ocorreu em 34 pacientes (57.6%) durante a onda Alpha, 39 (49.4%) 
durante a onda Delta, e 7 (21.2%) durante a onda Omicron. Vasopressores foram usados 
em 22% dos pacientes durante a onda Alpha, 17.7% durante a onda Delta, e 6.0% 
durante a onda Omicron. A ventilação mecânica foi necessária em 8.5% dos casos durante 
a onda Alpha, 8.9% durante a onda Delta, e não foi utilizado durante a onda Omicron.

Os desfechos dos quadros clínicos foram mais favoráveis na onda de Omicron, que 
apresentou menor número de diagnósticos de SIM-P e menor taxa de internação na 
Unidade de Tratamento Intensivo, apresentando, inclusive, um período médio de 
internação 2 dias menor quando comparado às internações dos períodos das ondas Alpha 
e Delta.

Tais dados mostram uma diminuição clara da severidade da manifestação clínica da SIM-P, 
podendo estar associada à atenuação das variantes, à capacitação dos profissionais da 
saúde na abordagem de quadros relacionados à Covid-19 e até mesmo ao aumento da 
cobertura vacinal e de casos de reinfecção, que podem ser observados a partir da onda 
Delta. 

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

 

https://bit.ly/3NzTuMB


Routine Surveillance and Vaccination on a University Campus During 
the Spread of the SARS-CoV-2 Omicron Variant

Vigilância e vacinação de rotina em um campus universitário durante a 
disseminação da variante Omicron do Sars-CoV-2

Após o SARS-CoV-2 ser detectado nos EUA, medidas emergenciais de saúde pública 
entraram em vigor, incluindo o fechamento de escolas. À medida que as medidas de 
prevenção e controle melhoraram, as políticas de resposta a emergências foram 
revertidas. A Universidade de Cornell abriu para instrução residencial no outono de 2021 
usando um extenso programa de testes, rastreamento de contatos e isolamento em 
parceria com o Departamento de Saúde do Condado de Tompkins. A vacinação era 
obrigatória para todos os alunos e incentivada para os funcionários. Máscaras foram 
exigidas no campus, e ordens de isolamento e rastreamento de contato ocorreram poucas 
horas após qualquer resultado positivo. Os pesquisadores levantaram a hipótese de que 
essas medidas limitariam a disseminação do COVID-19 no campus e procuramos 
monitorar isso com um estudo de série de casos de registros de testes universitários.

No semestre de outono (de 26 de agosto a 18 de dezembro de 2021), todos os alunos de 
graduação (15.503 alunos), 2.873 alunos de pós-graduação (28,5%) e 2.803 funcionários 
(20,9%) foram obrigados a se inscrever e participar pelo menos uma vez por semana em 
teste gratuito de vigilância da reação em cadeia da polimerase no campus para 
COVID-19. Usando uma abordagem de série de casos, todos os dados de vigilância 
universitários identificados foram revisados diariamente para detectar eventos sentinela e 
surtos e orientar as respostas de saúde pública; a taxa de adesão ao teste, a taxa de 
positividade do teste e a incidência foram monitoradas. Rotineiramente, amostras 
positivas foram sequenciadas para características genéticas. 
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Quando os alunos retornaram ao campus (meados de agosto de 2021), o teste de 
reentrada foi usado para identificar casos de COVID-19. Isolamento, investigação de 
casos, rastreamento de contatos, quarentena e testes suplementares direcionados 
limitaram o surto a 480 casos (23 de agosto a 10 de setembro: média [DP] 22,9 [18,8] 
casos/d). Após, a vigilância de rotina e medidas de saúde pública limitaram a transmissão 
(12 de setembro a 27 de novembro: estudantes, 1,9 [2,2] casos/d; funcionários, 2,4 [2,5] 
casos/d; 330 casos totais; 0,1% de positividade)

Após o intervalo de 5 dias do Dia de Ação de Graças de Cornell, os resultados da 
vigilância mudaram drasticamente entre os alunos: 75 casos de 28 de novembro a 4 de 
dezembro (média [DP], 10,7 [6,9] casos/d; 0,5% de positividade), 655 de 5 de dezembro a 
11 de dezembro (93,6 [75,7] casos/d; 2,9% de positividade) e 1559 de 12 de dezembro a 
18 de dezembro (222,7 [138,7] casos/d; 5,7% de positividade). As equipes de suporte 
ajudaram a isolar os casos com segurança, investigar exposições identificadas e rastrear 
contatos identificados que foram instruídos a monitorar sintomas, testes e/ou quarentena.

De 28 de novembro a 31 de dezembro, foram identificados 2.797 casos de COVID-19 
(média [DP], 82,3 [82,4] casos/d; 3,1% de positividade; 89,0% estudantes, 11,0% 
funcionários), escondendo a incidência medida anteriormente. A maioria dos casos 
(82,2%) relatou sintomas leves (sem internações relatadas). Apesar das altas taxas de 
vacinação (97,9% do campus), 98,6% dos casos foram infecções novas e, 
proporcionalmente, mais contatos próximos foram positivos a COVID nesse período 
(22,6%) do que anteriormente (4,4% entre 23 de agosto e 27 de novembro). Algo havia 
mudado claramente no ambiente universitário, pois surtos semelhantes ainda não estavam 
sendo vistos na comunidade fora do campus ou nos municípios vizinhos.

“[...] a gripe condena, e uma outra 
infecção adicional executa [...]” 

Louis Cruveilhier, 1919
Alexandre de Melo Ferreira

Fernando Lucas Santos
Khleber Eugênio H. M. T. de Araújo

Lucas Generoso Guerra
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A partir de meados de novembro, amostras positivas foram rastreadas para falha no alvo 
do gene S como um marcador da variante Omicron. O sequenciamento completo do 
genoma confirmou a presença de Omicron em amostras de 1º de dezembro (1 amostra), 2 
de dezembro (1 amostra), 3 de dezembro ( 2 amostras) e 4 de dezembro (4 amostras). Até 
11 de dezembro, 155 das 174 amostras positivas (89,1%) foram confirmadas como 
Omicron; a variante Delta foi detectada nas amostras restantes.

Dada a identificação do Omicron e a velocidade de transmissão observada, em 10 de 
dezembro a liderança da universidade limitou as interações pessoais e em 14 de 
dezembro as reuniões de estudantes foram proibidas, os exames foram passados para o 
método on-line e um processo de teste de saída foi implementado. O processo de 
desdensificação diminuiu o número de casos de estudantes, mas a incidência entre as 
pessoas que permaneceram localmente permaneceu maior do que antes do Dia de Ação 
de Graças (26 de dezembro a 31 de dezembro: estudantes, 11,5 [9,4] casos/d; 
funcionários, 16,0 [12,9] casos/d; 4,8% de positividade).

Como considerações finais, os pesquisadores dissertaram que a variante Omicron é 
altamente transmissível, particularmente em ambientes sociais de alta densidade. Com 
base na análise de dados de vigilância populacional coletados rotineiramente, a 
experiência de Cornell mostra que as intervenções tradicionais de saúde pública não 
foram páreo para o Omicron. Embora a vacinação tenha protegido contra doenças graves, 
não foi suficiente para evitar a disseminação rápida, mesmo quando combinada com 
outras medidas de saúde pública, incluindo testes de vigilância generalizados. A 
generalização do achado do estudo pode ser limitada devido à demografia de sua 
amostra (a maioria dos participantes eram estudantes de graduação) e pelo único 
ambiente institucional do estudo. À medida que o SARS-CoV-2 continua a se adaptar, 
estudos de vigilância e séries de casos que analisam diferentes populações e 
configurações serão úteis para identificar eventos sentinela e orientar ações para mitigar 
os danos.

Link: https://bit.ly/3LGp7CN 

“[...] a gripe condena, e uma outra 
infecção adicional executa [...]” 

Louis Cruveilhier, 1919
Alexandre de Melo Ferreira

Fernando Lucas Santos
Khleber Eugênio H. M. T. de Araújo

Lucas Generoso Guerra

https://bit.ly/3LGp7CN
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