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Os gráficos mostram o número total semanal de mortes combinadas nos países parceiros da EuroMOMO e regiões sub-nacionais, fornecendo dados,
todas as idades e por grupos de idade (fonte).
Desde a semana 34 de 2016 (28/08/2016)) até à semana 29 de 2021 (25/07/2021).

https://i1.wp.com/aventar.eu/wp-content/uploads/2021/08/charts-pooled-by-age-group.png?ssl=1
https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps
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Dados em pontuação Z (Z-Score). Pontuações Z são utilizadas para padronizar e permitir a comparação de séries padrão de mortalidade entre
populações diferentes ou entre diferentes períodos de tempo.

 

Antes de olhar para os dados, convém verificar a proveniência e quem os publica: Projecto EuroMOMO, mantido pelo Departamento de Epidemiologia e
Prevenção de Doenças Infecciosas, pertencente ao “Statens Serum Institut” (SSI), o qual está sob os auspícios do Ministério da Saúde dinamarquês.

A rede EuroMOMO é composta por 30 parceiros em 27 países ou regiões de países. Os parceiros e seus dados de contacto são públicos e incluem a ECDC
a OMS. Os dados de Portugal são fornecidos pelo Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge.

Agora, algumas observações sobre os dados da mortalidade.

Entre os 0 e os 14 anos não parece haver alterações com a Covid-19. Há um pico em 2020 mas também houve outros anteriormente.
Dos 15 aos 44 anos, o padrão anual também se parece repetir, apesar de um pequeno aumento à volta de 2021.
A partir dos 45 anos há um claro aumento em 2020 e 2021, se bem que repetindo padrões dos anos anteriores (mas mais acentuados).

O factor diferenciador mais destacado nos períodos antes e depois de Dezembro de 2019 foi a pandemia de Covid-19.
Parece poder concluir-se que:

Crianças e adolescentes não são significativamente afectados pela Covid-19. Com o efeito, o patamar 15 aos 44 anos, onde já inclui adultos, não teve
alteração substancial.
Adultos, especialmente a partir dos 45 anos, apresentam maior risco de morte com a Covid-19.

Outros dados conhecidos sobre a doença e sobre as vacinas Covid-19:

Risco da doença não confirmado para crianças, jovens e adultos até aos 40 e tal anos (cf. gráfico acima).
As vacinas Covid-19 ainda estão em fase de ensaio clínico e assim será até 2023 (Pfizer e AZ) e final de 2022 (Moderna) – ver links seguintes. Isso
significa que qualquer pessoa que receba actualmente estas vacinas faz parte do ensaio clínico.

Pfizer Trial End Date
AstraZeneca Trial End Date
Moderna Trial End Date

Dado que todas as vacinas Covid-19 ainda estão em ensaios clínicos, são medicamentos não licenciados, autorizados apenas para uso de emergência.
Por exemplo, o FDA descreve-as como vacinas experimentais e afirma explicitamente que não há vacinas totalmente aprovadas e licenciadas para a
Covid-19.
“A meia-vida do anticorpo neutralizante da SARS-CoV-2 é de cerca de 100 dias durante os 250 dias iniciais de observação, tanto após a infecção
natural quanto após a vacinação, com provável estabilização subsequente. No entanto, extrapolações e modelagem de acordo com a cinética da
resposta imune após outras vacinas foram necessárias para estimar actualmente o nível e a duração da protecção contra os diferentes resultados da
infecção por SARS-CoV-2.A meia-vida das células T específicas para SARS-CoV-2 é de cerca de 150 dias após a infecção natural.As respostas das
células B e T de memória são provavelmente ainda mais duradouras e as células B de memória se acumulam nos primeiros 6 meses após a
infecçãoApós a infecção natural, os anticorpos neutralizantes decaem para um nível protector de 50% contra reinfecção com sintomas leves a
moderados em 8 meses e para 50% de protecção contra reinfecção severa em 16 meses em indivíduos com menos de 65 anos de idade. Em
indivíduos> 65 anos, a duração da protecção é provavelmente mais curta: 3-6 meses para 50% de protecção contra infecções leves e 10-12 meses
para 50% de protecção contra infecções graves.Após a vacinação de mRNA, indivíduos abaixo de 65 anos de idade provavelmente [repare-se na
nota de incerteza usada pelos autores do artigo] mantêm> 50% de protecção contra infecção leve por 16 meses ou mais e> 80% de protecção contra
infecção grave por mais de três anos, enquanto indivíduos acima de 70-75 anos de idade provavelmente mantêm> 50% de protecção contra infecção
leve por 7-10 meses e> 70% de protecção contra infecção grave por 15-24 meses.Em caso de circulação de variantes de escape imune com títulos de
anticorpos ≥5 vezes maiores necessários para neutralização, a imunidade protectora pode ser reduzida e encurtada substancialmente com 50% de
protecção contra reinfecção com sintomas leves a moderados e transmissão após 200 dias, e 70% protecção contra infecção grave alcançada já dentro
de 10-18 meses após a vacinação, também em pessoas com menos de 65 anos de idade.
A avaliação da cinética de decaimento desses anticorpos é baseada principalmente em dados de vacinados jovens e saudáveis   e extrapolados no
tempo e além da idade coberta e grupos de risco. Dados sólidos de pessoas> 70-75 anos de idade e de outros grupos de risco são muito limitados.
Portanto, os cálculos fornecidos aqui são estimativas muito aproximadas da duração mínima da protecção, baseando-se em várias suposições com
incertezas inerentes e substanciais. Durante os meses seguintes, é crucial gerar e recolher dados sobre a manutenção da imunidade após a infecção e
vacinação em diferentes grupos de risco por monitorização imunológica detalhada. Alguns desses grupos de risco provavelmente começam com um
nível de protecção reduzido após a vacinação ou convalescença 10 e, portanto, provavelmente estarão em risco de (re) infecção mais cedo. Além disso,
os dados de todos os indivíduos com falha vacinal comprovada ou reinfecção devem ser recolhidos sistematicamente na Suíça. Além da caracterização
completa das variantes do vírus infectante, esses indivíduos precisam ser avaliados clinicamente quanto à gravidade da doença e imunologicamente
quanto à magnitude e amplitude da imunidade humoral e celular.

Espera-se que dados adicionais relacionados à imunogenicidade e eficácia protectora das vacinas de mRNA em muitos grupos de risco diversos se
tornem disponíveis internacionalmente. Juntamente com os dados de nossas próprias análises, isso permitirá avaliar com mais precisão quais
populações lucrarão com as imunizações de reforço em quais intervalos. Serão necessárias actualizações regulares deste relatório.

No entanto, por enquanto e com o objectivo principal de prevenir imunizações de reforço graves de COVID-19 para pessoas> 70-75 anos de idade e
para outros indivíduos com risco aumentado de COVID-19 grave podem ser necessárias dentro de um ano da imunização primária e antes da
aceleração epidemiológica durante a estação fria. Se considerado indicado, tais doses de reforço COVID-19 podem ser sincronizadas pragmaticamente
com a campanha de vacinação contra a gripe no outono de 2021, uma vez que as populações-alvo se sobrepõem amplamente. Se a estratégia de
vacinação visa níveis muito mais elevados de imunidade da população, capazes de limitar a circulação geral do vírus, tais imunizações de reforço
precisam ser consideradas em geral para a população adulta para limitar a transmissão na próxima temporada de inverno para partes da população que
não são elegíveis para vacinação, como crianças menores de 12 anos.

Com relação aos certificados COVID, os dados actuais sobre o nível e a duração da imunidade protectora sugerem que, para convalescentes, um
certificado com duração de 6 meses parece apropriado. Para pessoas totalmente vacinadas com vacinas de mRNA (duas doses ou uma dose em
convalescentes), uma extensão da duração do certificado para 12 meses parece cientificamente justificável.”

Fonte: Protection duration after vaccination or infection, Swiss National COVID-19 Science Task Force, 2021/06/25 (tradução automática)
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De acordo com um estudo publicado na revista Nature as “células [B] que retêm uma memória do vírus persistem na medula óssea e podem produzir
anticorpos sempre que necessário“. O artigo completo pode ser consultado online. Transcrevo uma tradução automática do respectivo sumário:”Os
plasmócitos de longa vida da medula óssea (BMPCs) são uma fonte persistente e essencial de anticorpos protectores. Os indivíduos que se
recuperaram do COVID-19 têm um risco substancialmente menor de reinfecção com SARS-CoV-2. No entanto, foi relatado que os níveis de anticorpos
séricos anti-SARS-CoV-2 diminuem rapidamente nos primeiros meses após a infecção, levantando preocupações de que BMPCs de longa duração
podem não ser gerados e a imunidade humoral contra SARS-CoV-2 pode ser de curta duração. Aqui, mostramos que em indivíduos convalescentes
que experimentaram infecções leves por SARS-CoV-2 (n = 77), os níveis de anticorpos anti-SARS-CoV-2 proteína spike (S) diminuíram rapidamente
nos primeiros 4 meses após a infecção e, em seguida, mais gradualmente ao longo dos 7 meses seguintes, permanecendo detectável pelo menos 11
meses após a infecção. Os títulos de anticorpos anti-S correlacionaram-se com a frequência de células plasmáticas específicas de S em aspirados de
medula óssea de 18 indivíduos que se recuperaram de COVID-19 7 a 8 meses após a infecção. BMPCs específicos de S não foram detectados em
aspirados de 11 indivíduos saudáveis   sem histórico de infecção por SARS-CoV-2. Mostramos que os BMPCs de ligação a S são quiescentes, o que
sugere que eles fazem parte de um compartimento estável. De forma consistente, células B de memória em repouso circulantes direccionadas
contra SARS-CoV-2 S foram detectadas em indivíduos convalescentes. No geral, nossos resultados indicam que a infecção leve com SARS-
CoV-2 induz uma robusta memória imunológica humoral de vida longa, específica para o antígeno, em humanos.”Fonte: Sumário do artigo
“SARS-CoV-2 infection induces long-lived bone marrow plasma cells in humans”, Nature, 2021/05/24 (tradução automática)
“As vacinas COVID-19 actualmente autorizadas nos Estados Unidos demonstraram ser eficazes contra infecções por SARS-CoV-2, incluindo infecção
assintomática e sintomática, doença grave e morte. Esses achados, juntamente com as evidências iniciais de carga viral reduzida em pessoas
vacinadas que desenvolvem COVID-19, sugerem que qualquer risco de transmissão associado provavelmente será substancialmente reduzido em
pessoas vacinadas. Embora a eficácia da vacina contra variantes emergentes do SARS-CoV-2 permaneça sob investigação, as evidências disponíveis
sugerem que as vacinas COVID-19 atualmente autorizadas nos Estados Unidos oferecem proteção contra variantes emergentes conhecidas, incluindo
a variante Delta, particularmente contra hospitalização e morte. Os dados sugerem menor eficácia da vacina contra doenças confirmadas e doenças
sintomáticas causadas pelas variantes Beta, Gama e Delta em comparação com a cepa ancestral e a variante Alfa.As evidências sugerem que o
programa de vacinação COVID-19 dos EUA tem o potencial de reduzir substancialmente o fardo da doença nos Estados Unidos, evitando doenças
graves em pessoas totalmente vacinadas e interrompendo as cadeias de transmissão. Os riscos de infecção por SARS-CoV-2 em pessoas totalmente
vacinadas não podem ser completamente eliminados onde a transmissão do vírus pela comunidade é generalizada. As pessoas vacinadas ainda
podem ser infectadas e espalhar o vírus para outras pessoas. Os esforços atuais para maximizar a proporção da população dos EUA que está
totalmente vacinada contra COVID-19 permanecem críticos para acabar com a pandemia de COVID-19.* Observação: a orientação do CDC para
pessoas totalmente vacinadas também pode ser aplicada às vacinas COVID-19 que foram listadas para uso de emergência pela Organização Mundial
de Saúde (por exemplo, AstraZeneca / Oxford). Este resumo resume as evidências relacionadas às vacinas autorizadas para uso de emergência nos
Estados Unidos.”Fonte: Sumário do artigo “Science Brief: COVID-19 Vaccines and Vaccination”, CDC, 2021/07/27 (tradução automática)

Parece poder afirmar-se que:

Indivíduos com mais de 65 beneficiam muito em serem vacinados;
Os indivíduos que recuperaram da infecção, mesmo sem estarem vacinados, apresentam um grau de protecção natural que não é de todo de
ignorar;
As crianças, adolescentes e jovens não parecem beneficiar com a vacina.

 

Neste contexto de ainda não ser possível conhecer os efeitos das vacinas, parece-me importante questionar alguns dogmas:

Para quê vacinar crianças, adolescentes e jovens? A prudência apontaria para não o fazer, especialmente se se vacinarem as pessoas com mais de 65
anos, atendendo ao baixo risco para crianças, adolescentes e jovens e considerando os riscos que qualquer medicamento acarreta (sendo que nestes,
os riscos não são completamente conhecidos).
As actuais vacinas têm um curto prazo onde proporcionam uma protecção eficaz. É mais um argumento para questionar a universalidade da vacinação
que se está a impôr (há muitas formas de imposição e não têm que passar sempre pela força da lei).
Estar vacinado não pára a transmissão da doença, apesar de parecer que reduz a retransmissão.
 Não é de desconsiderar a imunidade natural como forma de protecção. Faz sentido verificar se não será, até, mais eficaz do que a vacina (cf. artigo
supra citado da Nature). Não estou a afirmar que se apanhe a doença como forma de imunização, note-se. Mas deveria estudar com maior cuidado a
imunidade natural, para não se expor este grupo a riscos desnecessários.

 

As vacinas apresentam riscos que não são de desconsiderar. Poderão ter uma probabilidade baixa mas quando o risco se torna realidade para alguém,
já não estamos a falar probabilidades nas casas das décimas, centésimas ou milésimas. Para essa pessoa foi 100%.

 

No que me respeita, dado ter tido Covid-19 há um ano, vou manter-me sem ser vacinado por agora. A informação que pude recolher, e que aqui partilho, não
me permite concluir que tenha vantagem pessoal em fazer a vacina nem que, ao não me vacinar, estarei a ser um risco adicional para os restantes.

Não é o que a DGS recomenda, eu sei. Porém, as recomendações da DGS têm sido erráticas ao longo do tempo e com uma agenda política associada. Se
tiver pachorra, será tema para outro artigo.

Acresce que a indústria farmacêutica não é entidade isenta no negócio das vacinas e que os sinais de lobbying são conhecidos e fortíssimos – repare-se
no sucessivo recuo do Estado como financiador da investigação científica e no correspondente aumento de peso do financiamento proveniente da indústria.
Novamente, é assunto para outros artigos, se a paciência para tal chegar.

 

Apêndice:

Números absolutos referentes ao gráfico supra com as pontuações Z:

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03647-4
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03647-4
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/fully-vaccinated-people.html
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