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DESTAQUES DA EDIÇÃO 

● N° de casos confirmados: 31.019.038 (Ministério da Saúde em 31/05/22)
● Editorial: A vacinação contra gripe pode reduzir o risco de Covid-19.
● Notícias

○ Covid-19: clínicas privadas começam a aplicar vacinas da AstraZeneca | Minas tem 
mais 7.460 novos casos de Covid-19 no fim de semana | Vacinação em clínicas 
não traz impacto no setor público, diz infectologista |  Casos de Covid aumentam, 
mas situação epidemiológica é “favorável”, diz médico | Xangai levanta novas 
restrições anticovid | Médico que vendia 'kit de tratamento' com 
hidroxicloroquina para combater Covid-19 é condenado à prisão nos EUA | Itália 
deixa de exigir certificado sanitário de turistas

Destaques da PBH
● N° de casos confirmados: 396.693 (31/05)¹
● N° de óbitos confirmados: 7.829 (31/05)¹
● NÍVEL DE ALERTA GERAL: Verde
Link¹: http://bit.ly/3lZ5jAn
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Destaques da SES-MG  
● N° de casos confirmados: 3.415.691 (31/05)²
● Nº de casos novos (24h): 5.081 (31/05)²
● N° de casos em acompanhamento: 127.671 (31/05)²
● N° de recuperados: 3.226.454  (31/05)² 
● N° de óbitos confirmados: 61.566 (31/05)²
● Nº de óbitos (24h): 17 (31/05)²
Link²: http://bit.ly/3afKcqQ
 

Destaques do Ministério da Saúde
● N° de casos confirmados:  30.019.038 (31/05)³
● Nº de casos novos (24h): 41.377 (31/05)³
● N° de óbitos confirmados: 666.676 (31/05)³
● Nº de óbitos (24h): 160 (31/05)³
Link³: https://bit.ly/37B5TRc 

Destaques do Mundo
● N° de casos confirmados: 526.588.033 (31/05)⁴
● N° de casos novos (7 dias): 2.693.600 (31/05)⁴
● N° de óbitos confirmados: 6.287.117 (31/05)⁴
● N° de óbitos novos (7 dias): 7.477 (31/05)⁴
Link⁴: https://bit.ly/3Pezcd0 
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Editorial

A vacinação contra a gripe pode reduzir o risco de COVID-19

Um estudo realizado no Qatar no ano de 2020, ou seja, antes do lançamento das vacinas 
contra COVID-19, feito com mais de 30 mil profissionais da saúde descobriu que aqueles 
que se vacinaram contra a gripe tinham cerca de 90% menos chance de desenvolver 
COVID-19 comparado com as pessoas que não se vacinaram. 

O interesse dessa pesquisa era descobrir se vacinas já existentes, como a do vírus 
influenza, podem fornecer alguma proteção contra o SARS-Cov-2. Coletar evidências 
fortes para isso é extremamente difícil porque as pessoas que buscam se vacinar 
regularmente podem fazer outras escolhas que ajudem a reduzir o risco de infecção pelo 
vírus do COVID-19. Para contornar essa situação, a pesquisa foi realizada com médicos 
porque, provavelmente, seus padrões relacionados à saúde seriam similares, buscando, 
com isso, diminuir as variações acerca do comportamento dos indivíduos analisados. 

Os resultados dessa pesquisa indicaram que os médicos que receberam a vacinação 
contra gripe tiveram 30% menos chance de testar positivo para SARS-CoV-2 e 89% menos 
chance de desenvolver COVID-19 grave. Esses resultados, embora promissores, também 
mostraram que o limite de tempo dessa proteção ainda não é claro. O pesquisador 
responsável, Mihail Netea, acredita que esse efeito de proteção não deve durar muito, 
estimando que os benefícios podem durar de seis meses a dois anos. 
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Ainda não se sabe como a vacinação contra a gripe ajuda na proteção contra o vírus 
SARS-CoV-2. Para Netea, uma das possíveis explicações seria que a vacinação ajuda a 
aumentar as defesas antivirais do hospedeiro. Além disso, buscando quantificar melhor os 
benefícios da vacinação contra a gripe para o COVID-19, a equipe responsável pela 
pesquisa lançou um novo estudo randomizado e controlado por placebo no Brasil que 
será responsável por testar vacinas contra influenza e sarampo-caxumba-rubéola e sua 
relação com a proteção contra COVID-19.

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.nature.com/articles/d41586-022-01315-9 
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Destaques do Brasil

COVID-19: clínicas privadas começam a aplicar vacinas da 
AstraZeneca (Estado de Minas, 31/05/22)

A partir desta terça-feira (31), clínicas e laboratórios particulares de Belo Horizonte 
podem começar a aplicar a vacina AstraZeneca contra a COVID-19. Os preços variam 
entre R$300 e R$350. O público-alvo das clínicas particulares, segundo a Associação 
Brasileira das Clínicas de Vacinas (ABCVac), serão colaboradores de empresas e pessoas 
que trabalham em local de risco, que desejam reforçar a dose, além daqueles que 
futuramente possam não entrar na cobertura vacinal do SUS. 

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

Minas tem mais 7.460 novos casos de COVID-19 no fim de semana 
(Estado de Minas, 30/05/22)

Mais 7.460 casos de COVID-19 foram confirmados entre a última sexta-feira (27/5) e 
segunda-feira (30/5) em Minas Gerais. Além disso, outras 5 pessoas morreram por 
complicações da doença, e o total de mortos chega a 61.549, desde o início da 
pandemia. As informações estão no novo boletim epidemiológico, emitido pela 
Secretaria de Estado de Saúde.

Link: https://bit.ly/3PXbSkK 
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Vacinação em clínicas não traz impacto no setor público, diz 
infectologista (CNN Brasil, 30/05/22)

Nesta semana, as clínicas particulares de algumas capitais do país começarão a aplicar a 
vacina AstraZeneca contra a Covid-19. Em entrevista à CNN, o infectologista e 
pesquisador da Fiocruz, Julio Croda, disse que a vacinação nas unidades de saúde 
privadas não trará impacto para o setor público.

“A população pode ficar tranquila, esse é outro momento. Inclusive está sobrando vacinas 
nos postos de saúde. […] Essa é uma oferta complementar que não traz nenhum impacto 
no setor público”, avaliou.

Link: https://bit.ly/3M1xQj7 

Casos de Covid aumentam, mas situação epidemiológica é 
“favorável”, diz médico (CNN Brasil, 30/05/22)

Apesar da alta, o infectologista Robson Reis, professor da Escola Bahiana de Medicina e 
Saúde Pública (EBMSP), diz considerar que esse aumento não é um impacto significativo 
no combate ao coronavírus, por conta da sazonalidade do vírus somado à flexibilização 
das medidas de restrição.

Link: https://bit.ly/3aztp27 
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Destaques do mundo

Xangai levanta novas restrições anticovid (Estado de Minas, 
31/05/22)

Xangai anunciou, nesta terça-feira (31), uma nova flexibilização das restrições anticovid, 
mais um passo ao levantamento total do confinamento que começou há dois meses. Após 
suavizar várias restrições nas últimas semanas, a Prefeitura disse nesta terça-feira que os 
moradores das áreas consideradas de baixo risco poderão circular livremente pela cidade 
a partir de quarta-feira.

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

Médico que vendia 'kit de tratamento' com hidroxicloroquina para 
combater Covid-19 é condenado à prisão nos EUA (G1, 30/05/22)

Um médico dos Estados Unidos foi condenado pela Justiça do país por ter 
contrabandeado e vendido hidroxicloroquina como uma droga dentro de um “kit 
tratamento” para Covid-19. A sentença foi dada na sexta-feira (27). O condenado se 
chama Jennings Ryan Staley. A Justiça deu a ele uma pena de 30 dias preso em uma 
cadeia e um ano em prisão domiciliar. 

Link: http://glo.bo/3zhxEcG 
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Itália deixa de exigir certificado sanitário de turistas (Notícias UOL, 
31/05/22)

A partir de 1º de junho, a Itália não vai mais exigir certificado sanitário de vacinação, 
cura ou testagem contra Covid-19 para a entrada de turistas estrangeiros. A ordem do 
ministro da Saúde, Roberto Speranza, que obriga a apresentação do chamado "passe 
verde" vence nesta terça-feira (31) e não será renovada. 

 
Link: https://bit.ly/3GA8Ka1 
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Indicações de artigos

SARS-CoV-2 Attack Rate and Population Immunity in 
Southern New England, March 2020 to May 2021

Taxa de ataque do SARS-CoV-2 e Imunidade Populacional no Sul da Nova 
Inglaterra, de março de 2020 a maio de 2021.

No contexto emergencial da pandemia, as agências de saúde pública devem ser capazes 
de mensurar a taxa de ataque, em um nível populacional, definida como a porcentagem 
da população infectada até então. Durante as campanhas de vacinação em tais cenários, 
as agências de saúde pública devem ser capazes de medir o quanto as campanhas de 
vacinação estão contribuindo para a manutenção da imunidade populacional; 
especificamente, a proporção de vacinas administradas a indivíduos que já eram 
soropositivos deve ser estimada.

Para estimar a imunidade populacional ao SARS-CoV-2 até o dia 31 de maio de 2021, em 
Rhode Island, Massachusetts e Connecticut, este estudo observacional se utilizou de 
dados de casos, hospitalizações, unidades de cuidado intensivo, uso de ventiladores e 
mortes, de 1 de março de 2020 a 31 de maio de 2021, e os dados foram analisados de 
julho a novembro de 2021. 

No nível estadual, havia um total de 1.160.435 casos confirmados em Rhode Island, 
Massachusetts e Connecticut. A idade média entre os indivíduos com sorologia 
confirmada era de 38 anos. No outono de 2020, a imunidade populacional ao 
SARS-CoV-2 nestes estados era menor do que 15%, propiciando a ocorrência de uma 
nova onda que viria durante o inverno de 2020 a 2021.
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As estimativas de imunidade populacional para 31 de maio de 2021 eram de 73,4% (IC de 
95%) para Rhode Island, 64,1% (IC de 95%) para Connecticut e de 66,3% para 
Massachusetts (IC de 95%), indicando que mais de 33% dos residentes desses estados 
encontravam-se susceptíveis a infecção quando a variante Delta começou a se estabelecer 
em julho de 2021. Apesar da alta cobertura vacinal nestes estados, a imunidade 
populacional no verão de 2021 encontrava-se abaixo do planejado, devido ao fato de 
34,1% (IC de 95%) das vacinas em Rhode Island, 24,6% (IC de 95%) em Connecticut e 
27,6% (IC de 95%) em Massachusetts terem sido distribuídas a indivíduos já soropositivos.

Tais achados sugerem que futuros planejamentos de campanhas de vacinação, em 
contextos emergenciais, devem priorizar uma alta cobertura vacinal ao invés de 
campanhas de vacinação otimizadas, para que seja possível garantir níveis suficientes de 
imunidade populacional durante o curso de uma pandemia ou epidemia.

 
Link: http://bit.ly/3M4tzvn
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Association of race and socioeconomic disadvantage with missed 
telemedicine visits for pediatric patients during the Covid-19 
pandemic

Associação entre raça e nível socioeconômico com o não comparecimento em 
consultas de telemedicina durante a pandemia da Covid-19

O não comparecimento a consultas médicas é mais comum entre os pacientes que não 
possuem plano de saúde e que  pertencem a minorias raciais e étnicas vivendo em áreas 
de maior vulnerabilidade social. Isso, segundo alguns estudos, contribui para piores 
desfechos em relação à saúde do indivíduo. Na população pediátrica, as implicações da 
telemedicina para as taxas de absenteísmo em consultas ainda não foram adequadamente 
exploradas, apesar do grande avanço desse tipo de serviço durante a pandemia de 
Covid-19. Dessa maneira, o objetivo deste estudo é verificar se a etnia e o nível 
socioeconômico dos pacientes estão associados à taxa de absenteísmo nas consultas de 
telemedicina.

Para isso, foi feito um estudo retrospectivo envolvendo dados de consultas de 
gastroenterologia pediátrica de diversos centros. As consultas foram divididas em 2 
grupos: o grupo das visitas presenciais, de março de 2016 a fevereiro de 2020, e o grupo 
das consultas de telemedicina, de abril de 2020 a agosto de 2021. 

Os pacientes do estudo residiam em Massachusetts e foram classificados em dois grupos, 
um com alta probabilidade de ser socialmente vulnerável (HPED, da sigla em inglês) e 
outro com baixa probabilidade de ser socialmente vulnerável (LPED). Pacientes com HPED 
usavam plano de saúde público e moravam nas áreas com maior taxa de pobreza de 
Massachusetts. 
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Das 231.386 consultas, 183 594 foram presenciais e 47.792 por telemedicina. Para os dois 
tipos de consulta, ser do grupo de alta vulnerabilidade socioeconômica (HPED) 
associou-se com uma  taxa 4 vezes maior de absenteísmo. Além disso, alta probabilidade 
de vulnerabilidade socioeconômica associou-se com maior taxa de não comparecimento  
às visitas de telemedicina quando comparada ao não comparecimento às visitas 
presenciais.

Os resultados do estudo mostraram que as diferenças nas taxas de absenteísmo nas 
consultas médicas estão associadas ao nível socioeconômico do paciente. O achado de 
que a telemedicina associou-se uma melhora geral no comparecimento às consultas 
médicas vai de acordo com o que dizia os estudos prévios. Porém essa melhora não foi 
observada em consultas de pacientes com alta vulnerabilidade socioeconômica. Isso pode 
ser reflexo dos estressores desproporcionais experimentados pelas famílias que usam o 
plano de saúde público e residem em áreas com maior taxa de pobreza. 

Link: https://bit.ly/38w8Kv0 

 

https://bit.ly/38w8Kv0


Viral Antigen and Inflammatory Biomarkers in Cerebrospinal Fluid in 
Patients With Covid-19 Infection and Neurologic Symptoms 
Compared With Control Participants Without Infection or Neurologic 
Symptoms

Antígeno Viral e Biomarcadores Inflamatórios em Líquido Cefalorraquidiano 
em Pacientes Com Infecção por Covid-19 e Sintomas Neurológicos 
Comparados Com Participantes Controle Sem Infecção ou Sintomas 
Neurológicos

O artigo em questão tem como foco principal a possível relação entre antígenos virais 
provenientes do Sars-CoV-2 encontrados no Líquido Cefalorraquidiano (LCR) e a 
exacerbação de inflamações  neurológicas em pacientes com Covid-19. 

Apesar de não se ter a patogenia das manifestações de sintomas neurológicos em 
pacientes com Covid-19 bem esclarecida, é possível estabelecer uma correlação entre a 
infecção viral e tal condição. Nesse estudo transversal, iniciado em 01 de Março de 2020 e 
continuado num período de quatro meses, pacientes suecos internados com confirmação 
laboratorial de Covid-19 tiveram amostras de LCR coletadas e comparadas a pacientes 
saudáveis voluntários e dados de grupos controle pré-pandêmicos.

Além da identificação do paciente, foram coletados dados a respeito da presença de 
antígeno viral nucleocapsídeo no LCR, a dosagem de biomarcadores do sistema imune 
(Pteridinas, Interferon Gama e Beta 2 Microglobulina) e os danos neuronais, medidos por 
meio das proteínas chamadas neurofilamento de cadeia leve (NFL).
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O estudo contou com quarenta e quatro pacientes infectados, dos quais vinte e três 
apresentaram sintomas neurológicos. Desses, 89% apresentavam traços do antígeno do 
Sars-CoV-2 no LCR, todos com ausência de RNA viral e com significativa correlação com 
neopterina (r = 0.38; P =  .03) e interferon gama (r = 0.42; P =  .01). Além disso, pacientes 
também apresentaram alta significativa de beta 2 microglobulina e IL-2, IL-6 e IL-10 
associado ao aumento das concentrações de NFL quando comparadas a pacientes 
controle (960 [673-1307] vs 618 [489-786] ng/L; P = .002).

O estudo conseguiu provar a relação entre a presença de antígeno viral nucleocapsídeo 
no LCR e a ativação imunológica desse tecido, valendo-se da associação entre a presença 
de tais moléculas e da alteração de biomarcadores do sistema imune. Adicionalmente, o 
estudo indica a provável conexão entre a infecção por Sars-Cov-2 e a neuropatogenia do 
Covid-19, possivelmente desencadeada pela exacerbação da resposta imune local 
quando acionada por componentes virais.

Link: https://bit.ly/3a2znYZ 

"Há dois objetivos na educação 
médica: curar os doentes e 

promover a ciência” 
(Charles H. Mayo).

Alexandre de Melo Ferreira
Fernando Lucas Santos

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

https://bit.ly/3a2znYZ
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