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DESTAQUES DA EDIÇÃO

● N° de casos confirmados no Brasil: 30.880.512 (26/05/2022)3

● Editorial: São as vacinas um tratamento potencial para a covid longa?
● Artigos: Hepatite Aguda Grave em crianças: investigando superantígenos de SARS-CoV-2 | COVID-19: Segundo 

reforço pode beneficiar grupos de risco, mas tem impacto mínimo para outros grupos segundo a OMS | 
Quando é o fim de uma pandemia?

● Notícias: Vacina BCG: com fábrica nacional parada, ministério pede que estados racionem imunizante | Fim do 
estado de emergência? Infecções por covid-19 voltam a subir, segundo Fiocruz | Nota de Alerta para Belo 
Horizonte (MG) e Curitiba (PR) | Covid: laboratório de BH registra aumento de 300% de casos positivos | Com 
132 mortes em 24 h, Brasil vê média móvel subir para 103 | Tribunal dos Povos: Veja como foi o segundo dia de 
julgamento de Bolsonaro por crimes contra a humanidade | Aumento de casos de covid-19 em Minas Gerais 
preocupa especialista e instituições de ensino | Varíola do macaco: O que sabemos sobre os surtos na Europa e 
na América do Norte?

Destaques da PBH - última atualização em 24/05

● N° de casos confirmados em 2022: 80.691 (24/05)¹
● N° de óbitos confirmados em 2022: 572 (24/05)¹
● N° de casos notificados em 2022: 417.058 (24/05)¹

Link¹: https://bit.ly/3wOLq3T 

https://bit.ly/3wOLq3T
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Destaques da SES-MG

N° de casos confirmados: 3.398.570 (26/05)²
Nº de casos novos (24h): 4.383 (26/05)²
N° de casos em acompanhamento: 110.828 (26/05)²
N° de recuperados: 3.226.209 (26/05)²
N° de óbitos confirmados: 61.533 (26/05)²
Nº de óbitos (24h): 13 (26/05)²

Link²: https://bit.ly/3lPBp18 

Destaques do Ministério da Saúde
N° de casos confirmados: 30.880.512 (26/05)3

Nº de casos novos (24h): 33.910 (26/05)3

N° de óbitos confirmados: 666.180 (26/05)3

Nº de óbitos (24h): 143 (26/05)3

Link³: https://bit.ly/3NENgLk 

Destaques do Mundo
N° de casos confirmados: 527.673.467 (26/05)4

N° de óbitos confirmados: 6.283.978 (26/05)4

Link4: https://bit.ly/3GlPtJp 

https://bit.ly/3lPBp18
https://bit.ly/3NENgLk
https://bit.ly/3GlPtJp
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Editorial:
      Are vaccines a potential treatment for long covid?

São as vacinas um tratamento potencial para a covid longa?

Há benefícios possíveis, mas são necessárias mais evidências e um mecanismo de ação.
Vacinas mudaram o rumo da pandemia por covid-19 e demonstraram reduzir a chance de 
desenvolvimento da covid longa pela metade nas pessoas vacinadas que contraem o vírus. 
Ayoubkhani Et al em um estudo na Inglaterra encontraram uma redução de 12,8% na covid longa, 
mas que não se sustentou após as 12 semanas, entretanto uma redução sustentada de 8,8% nas 
chances de covid longa foi identificada após a segunda dose da vacina.

Evidências mostram que 20-50% dos pacientes com covid-19 mostraram sintomas persistentes 
por quatro semanas, metade se recuperando até a décima segunda semana. Para muitas pessoas, 
a covid longa é uma condição crônica com um curso flutuante que retorna com esforço físico, 
cognitivo e emocional. Vários outros estudos menores investigaram o efeito da vacinação sobre a 
covid longa e mostraram diferença significativa na resolução dos sintomas entre pacientes 
vacinados em comparação com aqueles que não se vacinaram.

Em um estudo menor, Tsuchida et al mediu a quantidade de anticorpos após vacinação em 
adultos com covid longa e encontraram um número significativamente maior de anticorpos 
naqueles indivíduos que reportaram sintomas piores pós a vacinação, teorizando assim, que a 
uma resposta imune excessiva contra a vacina pode ser responsável por essa piora.

Os mecanismos da covid longa não são entendidos completamente, mas Ayoubkhani e colegas, 
sugerem, que a vacinação aumenta a quantidade de anticorpos e potencialmente elimina as 
reservas virais. Levando em consideração a discreta redução nas chances de covid longa após a 
vacinação e a incerteza em volta do real efeito da vacina em relação a uma recuperação natural, 
não há uma explicação clara de como a vacinação pode reduzir as manifestações sistêmicas da 
covid longa. Muitos estudos estão sendo realizados para a investigação de mecanismos plausíveis 
para a covid longa.

A vacinação para reduzir os riscos de reinfecção ainda é crucial para pessoas com covid longa, e 
evidências sugerem que os benefícios superam os prejuízos. Infelizmente, há muita incerteza 
quanto aos prognósticos da covid longa e são necessárias mais pesquisas para o entendimento 
sobre a relação da quantidade de anticorpos com sintomas ao longo do tempo, para melhor 
elucidar quais os efeitos da vacinação nos indivíduos.

Link: https://bit.ly/3wK59le
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Destaques do Brasil:

Vacina BCG: com fábrica nacional parada, ministério pede que estados racionem imunizante

Uma das primeiras vacinas a ser dada a uma criança que nasce no Brasil, a BCG passará a ter 

fornecimento diminuído nos próximos meses devido a problemas que o Ministério da Saúde tem tido 

para obter as doses do imunizante, que previne a tuberculose.

No final de abril, o Ministério da Saúde disparou para as secretarias estaduais uma circular afirmando que, 

"dada a disponibilidade limitada da vacina BCG no estoque nacional em razão de dificuldades na 

aquisição deste imunobiológico", o envio pelo ministério diminuirá de 1,2 milhão de doses por mês 

(média de janeiro a março de 2022) para 500 mil doses mensais nos próximos sete meses.

Desde que a fábrica da Fundação Ataulpho de Paiva, no Rio de Janeiro, foi interditada pela Anvisa,o  

fornecimento do imunizante que previne a tuberculose foi impactado.

Link: http://glo.bo/3LQ1Puu

Fim do estado de emergência? Infecções por covid-19 voltam a subir, segundo Fiocruz

O Governo Federal anunciou o fim do estado de emergência em saúde pública, mas dados da Fundação 

Oswaldo Cruz revelam que os casos de contaminação de Covid-19 voltaram a crescer entre Abril e Maio. 

Para entender melhor esse fenômeno, o programa Central do Brasil desta terça-feira(24) recebe o 

pesquisador da Fiocruz, Marcelo Gomes, que conta todos os detalhes da recente pesquisa na Entrevista 

Central.

Além disso, o pesquisador alerta sobre a diminuição dos cuidados da população, que baixou a guarda 

nos últimos meses. “Provavelmente é uma soma de vários fatores. Por um lado, devemos esse aumento 

por baixar a guarda no geral em relação aos cuidados associados a transmissão de doenças respiratórias. 

No mês de Janeiro, nós começamos a relaxar porque de fato a Covid estava diminuindo. Estamos 

vivendo num momento mais tranquilo, mas não podemos ter a falsa sensação de que a covid acabou, a 

comunicação precisa ser muito bem trabalhada pois infelizmente o problema não acabou”.

Link: https://bit.ly/3wK1ELq

http://glo.bo/3LQ1Puu
https://bit.ly/3wK1ELq
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Nota de Alerta para Belo Horizonte (MG) e Curitiba (PR)

A Rede Monitoramento Covid Esgotos vem por meio desta Nota de Alerta informar sobre o aumento 

observado nas cargas de SARS-CoV-2 nos esgotos de Belo Horizonte e Curitiba nas semanas 

epidemiológicas 18 a 20 de 2022 (período entre 01 e 19 de maio de 2022).

Belo Horizonte - MG

Nas semanas epidemiológicas (SE) 18 (03/05) e 19 (10/05) foi observado um aumento das cargas de 

SARS-CoV-2 no esgoto de Belo Horizonte. Nas SE 18 e 19 foram registradas cargas virais no esgoto 

iguais a 31 e 72 bilhões de cópias genômicas do SARS-CoV-2 por dia por 10 mil habitantes, 

respectivamente. O valor registrado na SE 19 foi quase 5 vezes superior ao registrado na última semana 

de abril (SE 17 - 26/04), igual a 15 bilhões de cópias por dia por 10 mil habitantes. O aumento do número 

de novos casos de COVID-19 também vem sendo observado em Belo Horizonte. Comparado à SE 17 

(26/04), houve um aumento de cerca de 2 vezes no número de novos casos confirmados e de cerca de 6 

vezes no número de novos casos suspeitos de COVID-19 na SE 19 (10/05).

Em Curitiba, entre as semanas epidemiológicas 16 (19/04) e 18 (03/05), já havia sido identificado forte 

aumento das cargas de SARS-CoV-2 no esgoto, o que motivou a emissão da Nota de Alerta no 6, 

publicada em 05 de maio de 2022.

Covid: laboratório de BH registra aumento de 300% de casos positivos

Diagnósticos da doença saltaram de 29 para 124 no Laboratório São Paulo. Em outras empresas, 

positividade se aproxima dos 30%. O frio chegou em BH e com ele a aglomeração de pessoas em locais 

fechados aumentou. Na esteira do fim da obrigatoriedade do uso da máscara em qualquer lugar, os 

casos de Covid-19 voltam a aumentar na cidade. Nos laboratórios São Paulo, o total de diagnósticos 

entre a primeira quinzena de abril e a primeira deste mês cresceu de 29 para 124: uma diferença de 

327%. Os números da empresa mostram que a positividade também cresceu na cidade: 3% nos primeiros 

15 dias de abril e 14,19% na quinzena inicial de maio. 

Desde o início do ano, já são 572 mortes em decorrência da enfermidade na capital, com 80.691 

confirmações. 

Link: https://bit.ly/3ar3Tfp

https://bit.ly/3ar3Tfp
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Com 132 mortes em 24 h, Brasil vê média móvel subir para 103

Ontem a média foi 98; na segunda-feira (23), o indicador marcava 97. O Brasil registrou 132 mortes por 

Covid-19 e 24 horas e com isso a média móvel de mortes subiu para 103. Ontem o número foi 98 e na 

segunda-feira (23), o indicador marcava 97. A média móvel de mortes esteve acima de 100 pela última 

vez no domingo (22), marcando 101.

Link: https://bit.ly/3Gli3KO

Tribunal dos Povos: Veja como foi o segundo dia de julgamento de Bolsonaro por crimes contra a 

humanidade

Acontece no dia 25 de maio, nas cidades de São Paulo e Roma (Itália), a 50ª Sessão do Tribunal 

Permanente dos Povos (TPP), que examinará a ocorrência de violações e crimes contra a humanidade 

cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro e seu governo ao longo da pandemia de covid-19, atingindo 

populações negras, povos indígenas e trabalhadores da área de saúde.

A sessão é promovida pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns – 

Comissão Arns, pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), pela Coalizão Negra por Direitos e 

pela Internacional de Serviços Públicos (PSI).

O TPP é um tribunal de opinião dedicado aos direitos dos povos. Não tem efeito condenatório do ponto 

de vista jurídico, mas tem peso simbólico, pois reúne personalidades de relevância mundial para alertar 

sobre situações e violações graves, além de incidir na formulação de legislações nacionais e 

internacionais.

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

https://bit.ly/3Gli3KO
https://bit.ly/3sYPiOq
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Aumento de casos de covid-19 em Minas Gerais preocupa especialista e instituições de ensino

Segundo dados do boletim epidemiológico divulgado no dia 26/05, Minas Gerais registrou 4383 novos 

casos de COVID-19, quase o dobro dos casos registrados na semana anterior. Nas últimas semanas, 

instituições de ensino superior e básico da capital precisaram cancelar aulas presenciais e retomar o 

modelo remoto de atividades, devido a surtos de contaminação. O secretário de Saúde de Minas Gerais, 

Fábio Baccheretti, afirmou que o estado não deverá passar por uma quarta onda da doença. E Unaí 

Tupinambás, médico infectologista e professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), acredita 

que esse cenário era esperado, visto que estamos nas estações frias do ano e as pessoas tendem a 

permanecer em ambientes fechados. O infectologista também aponta que o boletim epidemiológico da 

PBH não é mais publicado diariamente e a falta de dados gera incertezas quanto ao real estado 

epidemiológico da capital. Com relação ao estado vacinal da população, mais de 80% da população 

mineira já recebeu as duas doses, ou dose única, da vacina contra a COVID-19, porém apenas 57% 

receberam a dose de reforço. 

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

https://bit.ly/3lNjXKJ
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Destaques do Mundo: 

Varíola do macaco: O que sabemos sobre os surtos na Europa e na América do Norte?

Monkeypox, um vírus descoberto em macacos em 1958 e que se espalhou para humanos em 1970, agora 

está sendo visto em números pequenos, mas crescentes, na Europa Ocidental e na América do Norte.

Os números de casos parecem estar aumentando diariamente, embora ainda sejam baixos. Na Inglaterra, 

20 casos foram confirmados entre 6 e 20 de maio. Enquanto isso, a Espanha relatou 23 casos potenciais, 

mas não confirmados, e Portugal confirmou cinco de seus 20 casos suspeitos.Um caso nos EUA foi 

confirmado. A transmissão entre pessoas ocorre principalmente através de grandes gotículas 

respiratórias, normalmente significando contato prolongado face a face. Mas o vírus também pode se 

espalhar através de fluidos corporais. Os casos mais recentes ocorreram principalmente entre homens 

que fazem sexo com homens.

A Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido disse que, embora a varíola dos macacos não tenha 

sido descrita anteriormente como uma infecção sexualmente transmissível, ela pode ser transmitida por 

contato direto durante o sexo. Também pode ser transmitida através de outro contato próximo com uma 

pessoa com varicela ou contato com roupas ou lençóis usados   por uma pessoa com varicela.

Os sintomas podem incluir febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, linfonodos 

inchados, calafrios e exaustão. Normalmente, uma erupção cutânea se desenvolve, que geralmente 

começa no rosto, mas pode se espalhar para outras áreas, como os genitais. A erupção passará por 

diferentes estágios antes de formar uma crosta que finalmente cai.

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

https://bit.ly/3wOQNRF
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Indicações de Artigos:

Severe acute hepatitis in children: investigate SARS-CoV-2 superantigens
Hepatite Aguda Grave em crianças: investigando superantígenos de SARS-CoV-2

Recentemente, houve relatos de crianças com uma forma aguda grave de com 
evolução para insuficiência hepática aguda em alguns casos. Até o momento, um agente 
infeccioso continua sendo a causa mais plausível, e 72% das crianças com hepatite aguda 
grave no Reino Unido que foram testadas tiveram um adenovírus detectado. De 18 casos 
subtipados em no Reino Unido, todos foram identificados como adenovírus 41F, que 
comumente afeta crianças pequenas e pacientes imunocomprometidos. 

O SARS-CoV-2 foi identificado em 18% dos casos relatados no Reino Unido e 11 (11%) 
dos 97 casos na Inglaterra com dados disponíveis testaram positivo para SARS-CoV-2 na 
admissão; outros três casos tiveram resultado positivo nas 8 semanas anteriores à admissão. A 
infecção por SARS-CoV-2 pode resultar na formação de reservatórios virais. 

A persistência viral de SARS-CoV-2 no trato gastrointestinal pode levar à liberação 
repetida de proteínas virais pelo epitélio intestinal, dando origem à ativação imune. Essa 
ativação imune repetida pode ser mediada por um superantígeno dentro da proteína spike 
SARS-CoV-2 que se assemelha à enterotoxina estafilocócica B, desencadeando uma ativação 
ampla e inespecífica de células T. Essa ativação de células imunes mediada por 
superantígenos foi proposta como um mecanismo causal da síndrome inflamatória 
multissistêmica em crianças.

Hepatite aguda foi relatada em crianças com síndrome inflamatória multissistêmica, 
mas a co-infecção de outros vírus não foi investigada. Sugerimos que crianças com hepatite 
aguda sejam investigadas quanto à persistência de SARS-CoV-2 nas fezes, distorção do 
receptor de células T e IFN -γ upregulation, porque isso poderia fornecer evidências de um 
mecanismo de superantígeno SARS-CoV-2 em um hospedeiro sensibilizado por 
adenovírus-41F. Se for encontrada evidência de ativação imune mediada por superantígenos, 
terapias imunomoduladoras devem ser consideradas em crianças com hepatite aguda grave.

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

https://bit.ly/38iTDoG
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Covid-19: Second boosters may benefit at-risk groups but have “minimal” impact for 
others, says WHO
COVID-19: Segundo reforço pode beneficiar grupos de risco, mas tem impacto mínimo para outros 
grupos segundo a OMS

Uma revisão feita pela OMS verificou que há benefícios em um segundo reforço de 
vacina contra a COVID-19 em profissionais de saúde, com mais de 60 anos e pessoas com 
condições imunocomprometidas. Entretanto, o benefício pode ser “mínimo” em populações 
mais jovens saudáveis.

A revisão incluiu sete estudos. Seis avaliaram a eficácia relativa de uma quarta dose 
quatro meses após uma terceira dose de vacina de mRNA, em comparação com pessoas que 
receberam três doses. O outro estudo forneceu dados sobre a eficácia absoluta da vacina, 
comparando o esquema da quarta dose com pessoas não vacinadas. 
Houve grande variedade de resultados, incluindo redução do número de infecções em 
profissionais de saúde com uma quarta dose e elevação discreta dos níveis de anticorpos. O 
estudo que também incluiu pessoas não vacinadas relatou que cada dose adicional 
aumentava a eficácia da vacina para doença grave. 

Os dados disponíveis sugerem que, para os grupos de maior risco, há benefício com a 
administração de uma dose de reforço adicional. Os dados para apoiar uma dose adicional 
para populações mais jovens saudáveis são limitados e sugerem que o benefício é mínimo. 
Além disso, há consequências financeiras e de carga de trabalho que devem ser ponderadas 
em relação ao benefício incremental limitado de uma dose de reforço adicional.
Sobre a questão da necessidade de novas vacinas, a OMS disse que uma vacina 
pan-SARS-CoV-2 ou pan-sarbecovírus é necessária, mas que o prazo para seu 
desenvolvimento era incerto. Uma vacina atualizada que possa gerar maior amplitude na 
resposta imune contra as variantes emergentes e já circulantes, ao mesmo tempo que retém 
proteção contra doenças graves e mortes seria útil.

.

Link: https://bit.ly/3MKRe58 
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When is a pandemic ‘over’?
Quando é o fim de uma pandemia?

A cada 3 meses desde janeiro de 2020, quando nomeou o surto de SARS-CoV-2 como uma 
emergência internacional de saúde pública, um comitê de consultores especializados da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) se reúne para avaliar se a pandemia mantém esse 
status, e até o momento têm um consenso positivo. 
“O SARS-CoV-2 causou tantas dificuldades e desafios econômicos que haverá a tentação de 
encerrar mais cedo ou mais tarde”, diz Salim Abdool Karim, epidemiologista sul-africano. A 
declaração formal da OMS de Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional 
(PHEIC) obriga legalmente 196 signatários a seguir as recomendações da OMS durante a 
emergência. 
Os regulamentos que regem o PHEIC exigem que as nações signatárias relatem surtos 
suspeitos à OMS e apoiem suas respostas, embora ela não tenha como fazer cumprir essas 
regras. O comitê também lista, a cada renovação, ações que as nações devem tomar, como 
melhorar a vigilância das variantes e expandir a cobertura vacinal de cada nação. 
O fim do PHEIC também afetará os principais programas relacionados à pandemia, como o 
Mecanismo de Acesso Global a Vacinas COVID-19 (COVAX) e seu controlador, o Acelerador 
de Acesso a Ferramentas COVID-19 (ACT) - redes globais cooperativas que visam adquirir e 
distribuir medicamentos, diagnósticos e vacinas, impactando financeiramente em países de 
média e baixa renda.
O comitê usa três critérios para decidir quando declarar um PHEIC e quando retirá-lo. Um 
evento de saúde pública deve ser “sério, repentino, incomum ou inesperado”; ter 
probabilidade de se espalhar internacionalmente; e provavelmente exigirá ação internacional 
imediata. Ao desenrolar uma emergência, o comitê considera métricas como vacinas e 
números de casos. 
A OMS foi conservadora ao suspender as declarações PHEIC anteriores – houve seis 
incluindo SARS-CoV-2 desde que os regulamentos entraram em vigor em 2007 – diz Horace 
Cox, diretor de doenças transmitidas por vetores do Ministério da Saúde Pública da Guiana, 
e espera que o mesmo com SARS-CoV-2. No entanto, países individuais têm sinalizado com 
menos cautela um retorno ao normal. Ainda assim, cientistas estão cautelosamente otimistas 
de que uma determinação da OMS de que o PHEIC acabou pode não estar muito distante. 

Link: https://bit.ly/39VxpJH 
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27 de Maio

“É necessário se espantar, se indignar e se 
contagiar, só assim é possível mudar a 

realidade.”  Nísia Silveira

https://bit.ly/39VxpJH
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