
Ômicron: subvariante BA.2 é 
capaz de causar reinfecção, 
mas ocorrência é rara
Um estudo dinamarquês concluiu que a reinfecção 
pela Ômicron BA.2, subvariante do coronavírus, é 
rara. O trabalho analisou os tipos de coronavírus 
encontrados em dinamarqueses que apresentaram 
dois testes positivos para Covid-19 num intervalo de 
20 a 60 dias. Os pesquisadores perceberam tam-
bém que a maioria dos reinfectados eram jovens 
não vacinados que apresentaram sintomas leves.

A Dinamarca é um dos países com mais casos de Co-
vid-19 causados pela Ômicron BA.2. De acordo com 
o estudo, a subvariante é responsável por 88% das 
infecções ocorridas no país desde o início de 2022.

Diante do aumento de casos de reinfecção em de-
corrência da propagação da Ômicron, os pesquisa-
dores buscaram entender se a BA.2 era capaz de 
escapar da imunidade natural adquirida logo após 
uma infecção por BA.1 e, em caso afirmativo, se os 
novos diagnósticos estariam associados a altera-
ções na gravidade da doença. Segundo o Centro 
Europeu de Prevenção e Controle de Doenças 
(ECDC), a reinfecção é definida como dois testes 
positivos em um intervalo inferior a 60 dias.

Há um forte programa de testagem para o coro-
navírus no país. Pessoas com sintomas sugestivos 
de Covid-19, todos os pacientes que necessitam 
de hospitalização ou tratamento ambulatorial por 
qualquer motivo e profissionais de saúde são tes-
tados nos departamentos de microbiologia clínica 
que atendem hospitais públicos e privados e a 
atenção primária.

Os pesquisadores usaram como base 1,8 milhão de 
testes RT-PCR de Covid positivos feitos por dinamar-

queses entre 21 de novembro de 2021 e 15 de feve-
reiro de 2022. Dentre eles, 1.739 pessoas apresenta-
ram dois exames positivos no intervalo entre 20 e 60 
dias. No entanto, em apenas 263 desses foi possível 
fazer o sequenciamento genético completo dos ge-
nomas dos coronavírus presentes nas amostras.

Os cientistas encontraram 187 testes cujo segundo 
exame deu positivo para BA.2, sendo que em ape-
nas 47 deles (25%) o primeiro diagnóstico apontou 
para BA.1. Nos 140 demais, as pessoas tinham se 
infectado primeiro com a variante Delta e se rein-
fectado com a sub variante da Ômicron.

Em 50 pessoas cujos testes foram analisados no 
estudo, ambas infecções foram provocadas pela 
mesma variante: 30 diagnósticos duplos para Del-
ta, 17 para BA.1 e 3 para BA.2.

Perfil dos reinfectados - O estudo mostra que 
89% das pessoas reinfectadas por BA.2 após um 
diagnóstico positivo por BA.1 não tinham tomado 
nenhuma dose de vacina contra a Covid-19. O per-
centual de reinfecção entre os vacinados foi bem 

menor: 4% naqueles que tomaram apenas uma dose 
e 6% nos que receberam duas doses. Nenhuma das 
pessoas que se reinfectaram com a sub variante da 
Ômicron tinha mais de 38 anos, sendo 15 a idade me-
diana. Isso mostra que a reinfecção por BA.2 afetou 
principalmente a faixa etária de crianças, adolescen-
tes e jovens que ainda não se vacinaram.

A Dinamarca começou a imunizar crianças a partir 
de 5 anos em dezembro de 2021. No país, cerca de 
81% da população já recebeu duas doses da vacina 
e 62% já tomaram o reforço.

Nenhuma das 47 pessoas com reinfecções de Ômi-
cron BA.2 após a BA.1 foi hospitalizada ou morreu 
durante o período de acompanhamento do estudo. 
A maioria delas relatou sintomas leves durante 
ambas as contaminações, como fadiga ou exaus-
tão, dor de cabeça, nariz escorrendo ou entupido, 
redução de apetite, febre, calafrio, tosse, dor mus-
cular ou nas articulações, sensação febril e dor de 
garganta, dentre outros.

Fonte: O Globo 
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APM Estadual passa a exigir 
comprovante de vacinação
A Associação Paulista de Medicina passa a exigir comprovante de va-
cinação contra a Covid-19 (ou declaração de vacinação assinada por 
médico) para os visitantes de suas sedes sociais e campestre – o que 
já havia sido feito com os colaboradores da entidade desde o início da 
campanha de imunização.

A APM acredita e incentiva a vacinação como forma de combater a pan-
demia. A medida, que está alinhada com as autoridades da cidade e do 
estado de São Paulo, é mais uma forma de evitar o aumento da contami-
nação pelo vírus.

Os demais protocolos sanitários – uso obrigatório de máscaras nas 
dependências da Associação, medição de temperatura na entrada, 
distanciamento social etc. – que já estavam sendo seguidos também 
permanecem.

Certificado de Vacinação - Desde outubro de 2021, os cidadãos que 
estão imunizados contra a Covid-19 podem ter acesso ao Certificado 
Nacional de Vacinação Covid-19, por meio do aplicativo Conecte SUS 
Cidadão.

O Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 permite que os indivíduos 
visualizem, salvem e imprimam os seus dados acerca da imunização (em 
português, inglês e espanhol).

Os registros são retirados dos sistemas de informação ligados à Rede 
Nacional de Dados em Saúde (RNDS). Qualquer brasileiro tem direito ao 
documento gratuitamente.

Global Summit 2022 terá como tema 
Saúde Digital para todos
O Global Summit, maior e mais relevante evento em Telemedi-
cina e Saúde Digital da América Latina, será realizado este ano 
entre os dias 4 e 6 de outubro, com foco em conteúdo, experi-
ências e negócios.

Em 2022, o evento irá abordar as principais tendências da evo-
lução da Medicina e da Tecnologia, possíveis caminhos e solu-
ções para a Saúde Digital para todos. Além disso, contará com 
mais networking entre empresas, organizações e instituições, 
em um espaço de relacionamentos e negócios.

Realizado totalmente on-line, serão mais de 100 horas de 
evento com conteúdo exclusivo, 95 sessões com mais de 200 
palestrantes, entre internacionais e nacionais, conferências, 
painéis, palestras e espaço do patrocinador em todo o tempo 
do evento.

“A pandemia trouxe à população brasileira a telemedicina, 
a telessaúde e a saúde digital, que vêm possibilitando maior 
acesso à assistência em saúde”, resume Jefferson Gomes Fer-
nandes, presidente do Global Summit Telemedicine & Digital 
Health.

Saiba mais em telemedicinesummit.com.br.



Vacinação mudou perfil dos 
hospitalizados e mortos pela Covid-19
A vacinação mudou o perfil dos hospitalizados por 
Covid-19 no Brasil e também das pessoas que mor-
rem em decorrência da doença. Um estudo condu-
zido em São José do Rio Preto, no interior de São 
Paulo, registrou o início desse processo.

Uma equipe do Laboratório de Pesquisas em Viro-
logia da Faculdade de Medicina de São José do Rio 
Preto (Famerp) analisou retrospectivamente dados 
de 2.777 pacientes atendidos entre 5 de janeiro e 
12 de setembro de 2021 no Hospital de Base, que é 
referência para toda a região.

Nessa época, a variante Gama (P.1) do SARS-CoV-2 
predominava no Estado e os idosos eram maioria 
no grupo de brasileiros com o esquema vacinal 
completo (duas doses, até então). Todos os inter-
nados com Covid-19 no período foram divididos 
entre vacinados e não vacinados.

Os pesquisadores compararam as características 
dos integrantes de cada grupo – desde idade, sexo 
e presença de comorbidades até sintomas que 
apresentaram, condutas clínicas adotadas durante 
a internação e desfechos (recuperação ou óbito). 
Os dados completos foram divulgados em fevereiro 
no Journal of Infection.

“Nosso objetivo era descobrir qual é o melhor pre-
ditor de mortalidade entre os vacinados”, contou à 
Agência Fapesp Maurício Lacerda Nogueira, profes-
sor da Famerp e autor correspondente do estudo.

Entre os 2.518 participantes não imunizados, a 
idade média era de 51 anos e 71,5% apresentavam 
uma ou mais comorbidades, sendo as mais co-
muns cardiopatia, diabetes e obesidade.

Já entre os 259 hospitalizados que haviam recebi-
do duas doses de vacina, a idade média era de 73 
anos e 95% tinham doenças de base.

Na análise estatística, os fatores que se correla-
cionaram com risco aumentado de hospitaliza-
ção e morte entre os não vacinados foram idade 
superior a 60 anos e a presença de uma ou mais 
das seguintes condições: cardiopatia, distúrbios no 

fígado ou neurológicos, diabete, comprometimento 
imunológico e doença renal. Já entre os imunizados 
só idade acima de 60 anos e insuficiência renal se 
configuraram como preditores de mortalidade.

“Essa é uma evidência clara de que a vacina prote-
ge muito bem e salva vidas”, afirma Nogueira.

Na avaliação de Cássia Fernanda Estofolete, primei-
ra autora do estudo e integrante do Laboratório de 
Pesquisas em Virologia da Famerp, o avanço da va-
cinação mudou “drasticamente” o perfil do paciente 
internado por Covid-19 e também a história natural 
da doença, ou seja, a forma como ela evolui.

Situação atual - “Hoje, com a volta das cirurgias eleti-
vas, o avanço da vacinação e a emergência da Ômicron, 
temos visto um panorama diferente nos hospitais”, diz ela.

Muitos pacientes são internados para fazer uma 
cirurgia agendada ou por trauma e acabam des-
cobrindo que estão com Covid-19, ou seja, não é o 
vírus que leva a pessoa ao hospital.

E também há muitos idosos com comorbidades 
que acabam sendo internados porque a Covid-19 
exacerba a doença de base – descompensa diabete 
ou a insuficiência renal. “A maioria já não é interna-
da por SRAG (síndrome respiratória aguda grave), 
como era na época em que o estudo foi feito.”

Fonte: Governo do Estado de São Paulo

Única clínica de Urologia do Vale do Paraíba 
com serviços de consultas, procedimentos de 
pequeno porte, litotripsia extracorpórea, cirurgias, 
videolaparoscopia e cirurgia robótica. 
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À época do estudo, idosos predominavam entre os indivíduos 
vacinados. Foto: Freepik
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Banco genômico vai aprimorar 
diagnóstico de doenças genéticas
Um banco de dados genômicos de idosos de São Paulo, desenvolvido por pes-
quisadores do Centro de Estudos do Genoma Humano e de Células-Tronco, 
do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (IB-USP), permitirá 
identificar mutações responsáveis por doenças genéticas na população bra-
sileira ou que são determinantes para o envelhecimento saudável. Os dados 
individuais já estão disponíveis para a comunidade científica, mediante a so-
licitação de download, e os agregados começaram a ser disponibilizados nos 
últimos anos no Arquivo Brasileiro On-line de Mutações.

O banco é resultado de um estudo pioneiro de sequenciamento de 1.171 geno-
mas completos de idosos brasileiros, representando a maior coorte de geno-
mas de idosos da América Latina.

A pesquisa, denominada inicialmente “Projeto 80mais”, foi iniciada em 2008 
com o objetivo de caracterizar o genoma de idosos saudáveis dos pontos de 
vista físico e cognitivo, com o intuito de dar origem a um banco de referência 
genômica da população brasileira e contribuir para desvendar os fatores en-
volvidos com o envelhecimento saudável.

Com média de idade de 71 anos e não aparentados, os idosos foram selecio-
nados por pesquisadores da Faculdade de Saúde Pública da USP no âmbito 
do Projeto Saúde, Bem-estar e Envelhecimento (Sabe). Iniciado em 2000 e 
coordenado pelas professoras Maria Lúcia Lebrão e Yeda Duarte, o Sabe tem o 
objetivo de traçar o perfil das condições de vida e saúde de idosos que residem 
na cidade de São Paulo e em outros centros urbanos da América Latina e do 
Caribe a partir de entrevistas domiciliares, avaliações e exames médicos.

Fonte: Agência Fapesp

Curta nossa página no Facebook
@apmregionalsjc

Siga-nos no Instagram
@apmsjcampos



PARCERIAS

AORTA

O Marketing Digital é hoje a maneira mais rápida e eficaz 
de se comunicar com o público de forma direta, persona-
lizada e no momento certo. É por meio dos canais digitais 
como blogs, sites, motores de busca, mídias sociais, e-mail 
e outros que as empresas tentam solucionar dores e dese-
jos de clientes e potenciais clientes. A Aorta Comunicação 
faz a gestão completa de suas mídias, incluindo geração 
de conteúdo, desenvolvimento de planejamento gráfico 
e criação de identidade visual de maneira personalizada 
para atingir seu público que vive conectado.

Entre em contato e saiba mais!

SONO CLASS COLCHÕES

A Sono Class Colchões, em parceria com a APM SJC, ofe-
rece aos associados condições especiais!

• -Desconto de 20% para pagamento à vista ou em 3x 
sem juros

• -Desconto de 5% para pagamento parcelado em até 
10x sem juros

Mediante a apresentação da declaração que comprove o 
vínculo associativo.

Entre em contato e saiba mais!

A APM É LIVRE PARA DEFENDER

O MÉDICO E A MEDICINA.

Para ser livre, precisa ser forte. Seja sócio da APM.

Ligue hoje:

3922-1079

WhatsApp:

98303-4682.

Mande um e-mail:

apm@apmsjc.com.br



CLASSIFICADOS
De médico para médico
ALUGO período em consultório médico, no Ed. Le Classique, Jd. Aquarius, 
para profissionais da saúde. WhatsApp 98157.8892- Fernanda.

VENDO duas salas para consultório com uma garagem cada, totalizando 
60m2. Preço abaixo de mercado. Esquina da Av. São João com Benedito Souza 
Ramos. Ed. Net Office. Tratar 12 997110371. Israel.

VENDO conjunto de salas de 63 m2 com e 2 consultórios, podendo ser 
mobiliado ou não. Edifício Liberal Center. Contato: Roberto C Viana - Cel. 12 
997096649.

ALUGO OU VENDO - apto 1 dormitório, sala c/ sacada, cozinha mobiliada 
com geladeira, fogão, micro-ondas, área de serviço c/ máq. lavar roupa, máq. 
lavar louça etc. Prédio c/ piscina, churrasqueira, sauna e garagem Ed. Spe-
cial Place, Av. Ademar de Barros, 695, V. Adyana. Contato: (12) 99620-1919 
(Lásaro).

VENDO/ALUGO ou TROCO sala comercial mobiliada. 60 metros quadra-
dos, 1  vaga subsolo, 2 banheiros. Tratar com Elaine Gorgati (12) 981239080 
- elainegorg@yahoo.com.br

HORÁRIOS em consultório médico. Ótimo preço. Local com wi-fi, secretá-
rias, PABX, ar condicionado, recepção com TV Smart, sala de atendimento já 
equipada. Jd. Aquarius, Ed. Le Classique. Tratar por telefone 12 991775845 ou 
988681965 ou, somente WhatsApp 996135585. Dra. Maria Beatriz de Oliveira.

ALUGO períodos para consultório médico em clínica de alto padrão, com 
ampla recepção, secretária, elevador, consultório mobiliado, computador, im-
pressora e Internet. Contato: 12-3911-9553 / 3923-1258 – Grazielle.

ALUGO ou VENDO Sala de 40 m², reformada, no Edifício Cinelândia 7º 
andar, sl. 707 (Praça Afonso Pena). Valor do condomínio: R$ 180,00. Valor do 
aluguel: R$ 750,00. Contato: Dr. Lázaro . Tel: (12) 99620-1919.

ALUGO sala para consultório em local privilegiado, em clínica na Av. 
Anchieta 585, Esplanada. Vista para o Banhado. 15m2, em andar superior, 
com ar condicionado, ampla sala de espera. Dispomos de secretárias, segu-
rança por sistema de câmeras e alarme monitorado, e aprovação na vigilância 
sanitária. Estacionamento aberto na frente. Aluguel: R$ 660,00 mais rateio de 
despesas. Contato: 12 99600-3807 (David Souza Lima).

ALUGO horários em clínica de fácil acesso localizada no Jardim Sa-
télite, com secretárias, wi-fi, salas de atendimento e recepção climatizadas. 
Espaço Andrômeda. Horários a combinar pelo telefone 11 98664-0174 (Liana).

ALUGO sala de consultório médico, em clínica de alto padrão, mobiliada, 
com wi-fi e PABX. Ampla Sala de Espera com ar condicionado e TV. Av. Anchie-
ta, 671. Jd. Esplanada Contato: 3947-7020 com Mauricéia.

ALUGO horários em consultório mobiliado para profissionais de saú-
de, em clínica de alto padrão, com internet, ar condicionado em todas as 
salas, ampla recepção e secretária. Edifício Helbor Offices, Av. São João – 
2375, Conj. 1804, Jardim das Colinas, SJC. Contato: Inês – Tel. 12 41020373 ou 
Whatsapp: 12 99623-2228 ou E-mail: contato@espacoecoar.com

VENDO OU ALUGO prédio comercial em Jacareí/Centro, próximo ao 
Parque da Cidade e bancos. 353 m2 - 8 salas no térreo, 4 salas e um salão 
grande no superior - 6 banheiros. Recepção grande e 3 vagas p/ carros. Exce-
lente para clínica/consultórios, escola, escritórios etc. Tel.: (12) 981322223 c/ 
Terezinha.

ALUGO salas comerciais e loja no Centro Comercial IRONMAN, no Ur-
banova. Tratar com André ou Helio. Tel.: (12) 98121-7200 / 99620-3278.

ALUGO sala para consultório e vendo os móveis. Todos os móveis por 
R$ 980,00. Sala sem móveis: R$ 800,00. Condomínio: R$ 300,00. End.: R. 
Francisca Maria de Jesus, 347, 8º and., sala 809 (atrás do Espaço Andrômeda, 
Jd. Satélite). Contato: 99605 8061 (Whatsapp). Dra. Natalia Plonski.

VENDO um aparelho de ultrassonografia / ecocardiografia modelo 
MyLab50 Xvision com monitor LCD 19” e acessórios da marca ESAOTE. Va-
lor R$ 40 mil. Ultrassom / Ecocardio Esaote MyLab 50 Xvision LCD Doppler. 
Contém: 1) Transdutor Linear LA332E (11-3); 2) Transdutor Cardíaco Setorial 
PA240; 3) Computador; 4) Nobreak; 5) Sistema MedWare. Contato Cel. e 
Whatsapp: (11) 971288629, Yon Andrade.

ALUGO sala comercial em área central de São José dos Campos, 
50m², toda equipada. Período integral ou parcial. Rua Paulo Setúbal, 147, 
sala 22, Edifício Alpha Center. Contato: (12) 3941-5415 ou 3949-1027 / Email: 
elainegorg@yahoo.com.br

ALUGO - sala vaga em consultório médico. Contato: Ana Tereza de Almei-
da Oliveira e Claúdia Maria Nogueira. Tel. 3943-9448 / 3921-0306.


