
Após dois anos e mais de 5,5 milhões de mortes, a
COVID-19 continua a representar um grande desafio para
a saúde pública global. Até o momento, o maior número
de casos semanais relatados durante a pandemia foi na
primeira semana de 2022. Este número é subestimado
porque os sistemas de vigilância sobrecarregados
resultam em casos perdidos e os autotestes positivos
frequentemente não são relatados. A Organização
Mundial da Saúde (OMS) atribui o aumento nos números
à Ômicron, a quinta variante preocupante conhecida,

que rapidamente superou a Delta globalmente.

Há muito a ser entendido sobre o Ômicron, incluindo seu
impacto em nossa imunidade e o que isso pode
significar para as vacinas. Também já há muita
especulação e desinformação sobre essa nova variante.

Ao mesmo tempo, novos dados estão surgindo em um
ritmo acelerado. Precisamos interpretá-los dentro do
contexto para poder explicar com precisão o que torna a
Ômicron única, como a rapidez ela se espalha e a
gravidade que afeta a saúde, assim como as pessoas
podem se proteger melhor contra a doença. 
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Estudos sugerem que a Ômicron está em circulação
– inclusive entre pessoas que não tinham viajado
para a África Subsaariana – desde meados de
outubro de 2021. Os cientistas estão analisando a
possibilidade de que o vírus foi capaz de evoluir
através um grande número de mutações por meio
de uma infecção crônica ativa em um indivíduo
imunossuprimido em um período prolongado.

Posteriormente, estudaram a possível ligação entre
o surgimento de variantes via sistemas
imunológicos enfraquecidos em pacientes que
sofrem de câncer, esperam por um transplante de
órgão ou vivem com HIV não tratado.

A Ômicron se espalha rapidamente por várias
razões. O período de incubação pode ser de apenas
três dias, tornando as pessoas infectadas
transmissoras do vírus mais rapidamente e o que
deixa mais difícil de prevenir. Outra razão para as
infecções e doenças Ômicron terem mais do que
dobrado em pessoas com infecção prévia por
SARS-CoV-2 é que os Anticorpos Neutralizantes
(AcNs) da infecção anterior não oferecem muita
proteção cruzada. Um estudo mostra que a
Ômicron é até quatro vezes mais infecciosa do que
a variante Delta entre indivíduos vacinados e
reforçados. Mas ambas as variantes transmitem
aproximadamente na mesma velocidade entre os
não vacinados. É a capacidade da Ômicron de
escapar dos anticorpos que a torna mais
transmissível entre aqueles que foram previamente
infectados ou foram vacinados. Um estudo de Hong
Kong de janeiro 2022, que ainda não foi revisado
por pares, descobriu que a Ômicron se multiplicou
cerca de 70 vezes mais rápido do que a Delta nos
tecidos dos brônquios, as grandes vias aéreas que
conectam a traqueia aos pulmões. Essa capacidade
avançada da Ômicron de infectar o trato
respiratório superior pode ser a razão de sua
disseminação mais rápida. 

A Ômicron tem mais de 30 mutações na
parte do genoma do vírus que contém
instruções químicas para produzir a proteína
spike, que usa para infectar células
humanas. A proteína spike é o alvo para as
vacinas Covid-19. A variante tem o maior
número de mutações conhecidas até agora
no pico de infecções em comparação com
as demais do SARS-CoV-2.

Espera-se que um entendimento maior
das mutações Ômicron e como elas
funcionam juntas se tornem mais claro à
medida que a pandemia se desenvolve.
Para cobrir a o genoma completo com
precisão, é importante manter-se
atualizado seguindo a ciência e conversar
com cientistas para explicar suas
descobertas.

As reportagens foram precipitadas em
apelidar a Ômicron de “super-vírus”. Os
relatos foram para o outro extremo,

chamando-a de “leve”, baseando-se em
alguns pequenos estudos que descobriram
que as pessoas infectadas por ela
apresentavam sintomas menos graves.
Agora, as águas estão turvas novamente,

pois as hospitalizações e as mortes devido à
COVID-19 estão aumentando. 
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Que a Ômicron é altamente
infecciosa. 
Que as pessoas com sintomas
devem isolar-se, mesmo que os
sintomas possam parecer leves
(inclusive sintomas semelhantes
a resfriado, como espirros, dor
de cabeça, fadiga, dor de
garganta, tosse; menos comum é
a febre).
Que mesmo as pessoas que
foram vacinadas ou infectadas
anteriormente devem se isolar
se apresentarem sintomas
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Em seu relatório,
enfatize:

As múltiplas mutações da Ômicron podem significar
que a resposta imune gerada pela vacinação ou por
infecção anterior pode não ser suficientes para esse
variante. Portanto, a Ômicron parece ser capaz de
escapar dos anticorpos produzidos a partir de
infecção ou vacinação anterior. A resposta dos
anticorpos é importante, mas nossa resposta
imunológica é maior e mais complexa. Suas defesas
multicamadas, incluindo respostas T-Cell, garantem
que toda a proteção não seja perdida. 

Um estudo japonês sugere que quando as pessoas
são infectadas muitos meses após a vacinação, os
anticorpos são gerados pelas células T de memória
que tiveram tempo de melhorar a qualidade dos
anticorpos e estes anticorpos melhorados podem
proporcionar uma melhor proteção contra a infecção. 

Precisam ser pesquisados ainda qual a eficácia das
vacinas atuais contra a infecção por Ômicron. Um
estudo da Agência de Saúde do Reino Unido (UK
Health Security Agency) mostra que mesmo entre
pessoas com 65 anos ou mais, a eficácia de todas as
vacinas disponíveis contra hospitalização, para todas
as variantes conhecidas, é de 95% por duas a nove
semanas após a terceira dose, diminuindo para
pouco menos de 90% em dez ou mais semanas. Isso
ainda é uma proteção excepcionalmente boa contra
casos graves. 

Relatório sobre imunidade e
vacinação

Um estudo mostra que o número de
vírus expelidos no ar é
aproximadamente o mesmo daqueles
com infecção por Delta ou Ômicron. A
razão para um aumento nas infecções
por Ômicron pode ser porque há um
número muito maior de pessoas
infecciosas espalhando a variante, em
vez de uma transmissão por longas
distâncias. Outro estudo, ainda não
revisado por pares em janeiro de 2022, 

 mostra que a alta taxa de infecção de
pessoas assintomáticas pela Ômicron
pode ser outro fator que causa sua
rápida disseminação. 

Resumindo: a razão para a Ômicron
se espalhar tão rápida é que há
muitas pessoas infectadas com essa
variante, que podem nem perceber
que estão infectadas com esse vírus
altamente infeccioso. Além disso, a
aparente leveza dos sintomas pode
fazer com que menos pessoas façam
quarentena ou se isolem. 

Información sobre la variante O M I C R O N 
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Os termos leve e grave são usados pelos
profissionais de saúde para categorizar a
doença que eles observam nos pacientes,
independentemente da variante que a causa.

Os sintomas causados   pela Ômicron parecem
ser menos graves, apenas se comparados aos
da Delta. As pessoas infectadas com Ômicron
ainda estão sendo hospitalizadas e algumas
veem a falecer. Os sintomas variam de leves a
graves, dependendo da vulnerabilidade dos
infectados, incluindo suas idades e condições
de saúde pré-existentes. Podem haver menos
pessoas que necessitem de cuidados intensivos
com infecção por Ômicron porque a variante é
menos eficaz na infecção do tecido pulmonar,
mas a carga de cuidados está sobrecarregando
os serviços ambulatoriais e os cuidados
domiciliares. Além disso, esse aumento de
infecções está impedindo os profissionais de
saúde de fornecer cuidados oportunos a
pessoas que estão com outras doenças ou
lesões. 

Evite chamar a Ômicron de variante leve, pois
isso sugere que a infecção é fácil de superar e
as pessoas podem parar de tomar as medidas
de proteção necessárias. Converse com
profissionais de saúde para descrever a
gravidade da doença entre os diferentes
pacientes, particularmente a diferença de
doença entre os vacinados e os não vacinados.
As vacinas de primeira geração podem não
interromper todas as infecções e transmissão,

mas permanecem altamente eficazes na
redução de hospitalização e morte de todas as
variantes, incluindo a Ômicron. Lembre ao
público que, juntamente com a vacinação, o
uso de máscaras bem ajustadas,
distanciamento, evitar multidões e melhorar a
ventilação pode ajudar a retardar a transmissão.

Fazendo isso liberará espaço e tempo para os
sistemas de saúde atenderem outras doenças e
também evitará mortes. 

Relatório sobre doenças
causadas pela Ômicron

O que é muito importante relatar é que o
número de mortes em pessoas
infectadas com Ômicron que não foram
vacinadas é muito maior do que para
aquelas que haviam sido vacinadas.
Essas são informações da OMS baseado
em dados globais. 

A vacinação continua sendo uma
ferramenta vital para conter a pandemia
global. Em 2021, as vacinas foram
adquiridos desproporcionalmente por
países de alta renda. Mesmo que as
populações de países de alta renda
consigam ser vacinadas duas ou três vezes,
o risco de enfrentar outra variante
permanece alto se 70% do mundo
permanecer não puder ser vacinado.

Quanto mais as variantes virais se espalham,

maior o risco de surgimento de novas que
possam ser ainda mais danosas. 

Relatar o progresso da vacinação,

especialmente em países de baixa renda, é
essencial dado que, no ritmo atual da
implantação, 109 países não seriam capazes
de vacinar totalmente 70% de suas
populações até o início de julho de 2022. 

Converse com médicos que tratam de
pessoas com infecção por Ômicron
para ter uma ideia sobre a extensão da
doença e hospitalização entre aqueles
que foram vacinados. 

Acompanhe a ciência emergente sobre
como a Ômicron escapa de nossas
respostas imunológicas e como os
fabricantes de vacinas estão criando
vacinas de segunda geração para
superar a evasão imunológica. 

Información sobre la variante O M I C R O N 


