ID: 97291226

03-02-2022

Meio: Imprensa

Pág: 74

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 18,00 x 27,00 cm²

Âmbito: Interesse Geral

Corte: 1 de 5

SAÚDE
FOCAR
r.

951;,r. '",r!,5

5,

"Q.:,

QUANTO
DURA A
IMUNIDADE?
Depois de recuperar da Covid-19. é
hora de perguntar: e agora? Somos
finalmente livres para termos uma
vida normal? O que dizem os últimos
estudos sobre a foiça dos anticorpos
-

POR ALEXANDRA CORREIA'

ID: 97291226

03-02-2022

Meio: Imprensa

Pág: 75

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 18,00 x 27,00 cm²

Âmbito: Interesse Geral

Corte: 2 de 5

E

Estamos vacinados e fomos
infetados. Muitos foram. Desde o início da pandemia e até 3
de dezembro de 2021, houve 1
157 352 casos de Covid-19 em
Portugal. Nos últimos dois
meses, o número disparou
para 2 690 690 (1 de fevereiro), por culpa da Ómicron,
que contagia mais do que a
própria sombra. E agora? Estamos numa casa de palha, de
madeira ou de cimento no que
à imunidade diz respeito?
Depende. Sabemos que o
risco de reinfeção da variante Ómicron é 5,6 vezes maior
do que o era com a variante
Delta. No entanto, esses dados
dizem respeito a reinfeções
com variantes diferentes e não
com a mesma.
A verdade é que contabilizar as reinfeções é tarefa
dificilima, pois teria de haver
uma sequenciação do vírus
nos dois episódios de infeção.
Não havendo, os investigadores consideram uma reinfeção
como sendo um episódio que
ocorre pelo menos 90 dias
após o primeiro. No entanto, os cientistas do Imperial
College London concluíram
que, com a Ómicron, a proteção dada por uma infeção, seis
meses depois de ela ocorrer,
caía de 85% para um número
entre 0% e os 27%.
Como ainda não passou
tempo suficiente, há muito poucos estudos sobre as
reinfeções com a variante
Ómicron. Dados da Health
Security Agency, no Reino
Unido, registaram, entre novembro e dezembro de 2021,
quase três mil reinfeções que
aconteceram de 29 a 89 dias
após o primeiro episódio. E
como muitas crianças só apanharam a Delta, em setembro
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e outubro, quando iniciaram a
escola, foram reinfetadas com
a Ómicron num curto espaço
de tempo.
"É de esperar que o risco
de uma segunda infeção com a
Ómicron seja muito mais baixo do que o risco de uma infeção Ómicron após uma com
a Delta. Afinal, o nosso corpo
desenvolve anticorpos contra
a proteína Spike da Omicron",
considera o investigador Paul
Hunter, em declarações ao
jornal The Guardian.
É tudo ainda uma incógnita. Claro que, depois de recuperar da doença, o desejo
é de fazer o que não se pôde
durante tanto tempo e, até,
guardar, bem no fundo de
uma gaveta, a caixa das máscaras. "A probabilidade de se
ser reinfetado aumenta ao
longo do tempo, mas de uma
forma gradual, sem passar
de 0% para 100% de um dia
para o outro", explica Manuel
Carmo Gomes, professor de
epidemiologia.
QUEM ESTÁ MAIS SUJEITO
Mas se a Covid-19 se tornar
endémica, como muitos cientistas estão a avisar, isso significa que podemos ser reinfetados muitas vezes, pois o vírus
estará entre nós. "Do que se
sabe dos coronavírus que causam 20% a 25% das constipações normais que temos, todos
os invernos, as pessoas em
geral são reinfetadas entre dois
a cinco anos depois de terem
uma infeção. Isso acontece
não porque ao fim de x tempo
o nosso sistema imunitário
não consegue reconhecer os
coronavírus, mas porque estes
vão mudando lentamente. Os
anticorpos que foram desenvolvidos na altura da primeira
infeção não desapareceram; o
vírus é que mudou", esclarece
Carmo Gomes.
Irá o SARS-CoV-2 comportar-se assim? Não o sabemos. O que se sabe, segundo
um megaestudo do instituto
de estatística britânico, é que
há pessoas mais dadas a reinfeções do que outras.
As pessoas que não se vaci-
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naram têm o dobro da probabilidade de serem reinfetadas
com o SARS-CoV-2 do que
aquelas que levaram a segunda
dose há mais de 14 dias e até
89 dias. Depois, as pessoas
que levaram a segunda dose há
mais de 90 dias também estão
mais sujeitas a um novo episódio do que as que levaram
a vacina mais recentemente.
Mais: as pessoas que tiveram sintomas durante mais
de um mês depois de terem
testado positivo também estão
mais protegidas de uma reinfeção. Já as que tiveram uma
carga viral baixa à primeira
podem não escapar de uma
segunda.
Mas voltemos aos não vacinados: segundo o norte-americano CDC — Centers
for Disease Control and Prevention, os adultos não vacinados têm um risco 13 vezes
superior de serem infetados
com o SARS-CoV-2 e 68 vezes de morrerem por causa da
Covid-19, comparativamente
aos adultos completamente
vacinados com duas doses e
reforço.
A 20 de janeiro, um estudo
publicado na revista científica de investigação biomédica
Nature Medicine debruçou-se
sobre a capacidade de a Ómicron "contornar" a imunidade
induzida pelas vacinas e pela
infeção natural. Foram comparadas as diferenças entre
a resposta dos anticorpos à
infeção com o vírus original
e a Ómicron, em grupos de
pessoas que recuperam da
Covid-19 e outros que receberam as vacinas (duas doses
da Pfizer e o reforço).
A conclusão da pesquisa da
Universidade de Hong Kong
foi que a dose de reforço deu
uma imunidade "aceitável" um
mês após a toma, sendo que
"aceitável" significa um nível
de anticorpos que dá proteção
superior a 50%. Quem apenas
tomou as duas doses teve baixos níveis de proteção face à
Ómicron, três a cinco semanas
após a segunda dose.
O mesmo se concluiu
noutro estudo, realizado por
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Cientistas
do Imperial
College London
concluíram que,
com a Ómicron,
a proteção dada
por uma infeção,
seis meses
depois de ela
ocorrer, caía
de 85% para um
número entre
O e os 27%

investigadores da Universidade de Yale e da República
Dominicana. Carolina Lucas,
investigadora de Yale, referiu
ao Medscape Medical News
que "é importante assinalar
que os níveis de neutralizantes
contra a Ómicron foram significativamente mais baixos em
comparação aos adquiridos
contra a variante Delta ou o
vírus original nas pessoas que
levaram o reforço".
E enquanto a Moderna e a
Pfizer se afadigam a desenvolver vacinas mRNA mais
eficazes contra a Ómicron,
há cada vez mais evidências
de que, com as que temos, a
dose de reforço é crítica para
nos proteger desta variante.
De acordo com a britânica
Health Security Agency, duas
doses da vacina fornecem uma
proteção contra a morte devi-
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v Protestos Contra a vacinação
obrigatória, nos EUA. Já contra
o coronavírus, só mesmo
rezando (ou vacinando)
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do à Covid-19 de 60%, ao fim
de seis meses nas pessoas com
mais de 50 anos. Já o reforço
aumenta essa percentagem
para 95%, duas semanas após
a inoculação.
As atuais vacinas protegem mesmo contra a sublinhagem BA.2 da Ómicron,
que já se confirmou ser ainda
mais transmissível do que a
BA.1 (1,5 vezes mais, apuraram
cientistas dinamarqueses). "A
proteção contra a infeção sintomática, 25 semanas depois
de uma segunda dose da vacina, é de 13%, mas salta para
os 70%, duas semanas após
a dose de reforço", escreve o
conceituado Johns Hopkins
Center for Health Security.
ELE VAI ANDAR POR AÍ

Com a Delta, os estudos
mostravam que os vacina-

dos com dose de reforço e
infeção natural tinham uma
espécie de "superimunidade",
mas a Ómicron veio baralhar
as contas.
"Quem é infetado com
a Ómicron e recupera, em
princípio, tem um grau de
proteção elevado contra infeção pela variante Delta, mas
o contrário não é bem verdade", explica Manuel Carmo
Gomes, professor de epidemiologia. De acordo com os
dados já disponíveis, acrescenta o especialista, "quem
foi infetado com a Delta ou
quem tem o esquema vacinal completo, inclusive com
o reforço, pode ser infetado
com a Ómicron, embora a
probabilidade dessa infeção
varie". Aliás, reforça, é a isto
que estamos a assistir.
"A partir do momento em

que completamos a vacinação de reforço para todas as
pessoas acima dos 18 anos,
tendo, por um lado, a população quase toda vacinada e,
por outro, uma quantidade
de pessoas infetada a ter uma
resposta imunitária mais robustecida ainda, passamos a
estar numa situação com um
grau muito elevado daquilo a que chamo 'imunidade
populacional'. A partir desse
ponto, estamos em condições
de viver em equilíbrio com o
vírus", refere Miguel Prudêncio, investigador no Instituto
de Medicina Molecular.
"Este vírus vai continuar
a circular, tal como outros
vírus respiratórios circulam
e para os quais nem temos
vacina. A imunidade naturalmente adquirida vai sendo
mantida e robustecida por
contactos regulares com o
vírus. O que é fundamental
é que os mesmos não se traduzam em casos graves de
doença. Daí que faça sentido
equacionar a possibilidade
de se vacinar periodicamente (com uma periodicidade
que ainda falta determinar,
porque depende de como a
imunidade se comporta) as
pessoas que são mais vulneráveis. Também não vacinamos toda a população para a
gripe, apenas os grupos de
risco", continua.
Manuel Carmo Gomes
nota que a Ómicron consegue explorar outra forma
de entrada nas células humanas, acedendo às células
das fossas nasais e da faringe, o que explica, em parte,
"porque se centra tanto no
trato respiratório superior
e não chega a descer para
os pulmões e os brônquios.
Na prática, quer dizer que a
Ómicron parece representar
uma evolução em direção
à biologia dos coronavírus
respiratórios que nos infetam todos os invernos".
Sim, parece inevitável. Vamos mesmo ter de viver com
a Ómicron. visao@visao.pt
'com Mariana Almeida Nogueira e
Sara Rodrigues

Restrições
levantadas
Vários países da União
Europeia começaram a
relaxar as medidas de
controlo da pandemia
Dinamarca
Foi o primeiro país da
União Europeia a anunciar
o levantamento de todas
as restrições, incluindo
o uso de máscaras. Com
o número de infeções a
rondar as 50 mil por dia,
as autoridades dizem
que o vírus "já não é
uma ameaça crítica",
devido aos sintomas
menos severos. A vida
noturna foi retomada e
não é preciso mostrar
certificado digital.
Finlândia
Deixou de ser exigido
o certificado ou teste
negativo aos viajantes
do Espaço Schengen.
Os restaurantes podem
servir até mais tarde,
embora os locais em
que há apenas bebidas
alcoólicas tenham de
fechar às 18 horas.
Áustria
Os vacinados
deixaram de estar em
confinamento, embora
não possam frequentar
restaurantes ou comprar
coisas consideradas não
essenciais.
Bélgica
Reabriram parques
de diversões, jardins
zoológicos e salões de
jogos, e o público vai
voltar aos estádios de
futebol.
Grécia
Restaurantes e bares
podem, agora, fechar
depois da meia-noite,
mas mantém-se a regra
de apenas 10% de
pessoas nos recintos
para mais de mil
espectadores.
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