
Covid-19. Estudo revela
que maioria das pessoas
mantém anticorpos um

ano depois de ter
contraído a doença



Dados preliminares de um estudo promovido

pela Ordem dos Médicos apontam que 71% dos

doentes covid mantém anticorpos de longa

duração (nove meses a mais de um ano após

terem a infeção). Aquelas que tiveram

covid-19 e já foram vacinadas têm níveis de

anticorpos muito superiores aos que só

tiveram a doença

Um estudo levado a cabo pela Ordem dos Médicos fez
múltiplas análises durante um ano a um grupo de infetados
com covid-19 em março, abril e maio de 2020 para avaliar a
variação dos anticorpos de longa duração (anticorpos de tipo
IgG) e compreender se se mantinham estáveis, se diminuíam
ou até se desapareciam com o tempo.

Dos resultados preliminares das primeiras análises,
realizadas num conjunto de 609 pessoas, principalmente
profissionais da saúde e profissionais e utentes de lares,
constatou-se que 75,7% (461) apresentavam níveis
compatíveis com o conceito de imunidade humoral (a que é
baseada na presença de anticorpos), enquanto 24,3% (148) já



não apresentavam anticorpos IgG, três a seis meses após a
doença.

Já num segundo período de análises, com os participantes
do mesmo grupo que quiseram continuar a participar no
estudo (307), concluiu-se que só 6,2% (19 pessoas) tinham
perdido os anticorpos IgG, nove meses até mais de um ano
após terem contraído a infeção - e que 93,8% (288 pessoas)
tinham mantido imunidade.

Sendo que os primeiros meses depois da doença foram

aqueles em que houve mais perda de anticorpos, a

investigação sugere que, juntando os períodos de testes,

71% (167) - ou sete em cada dez pessoas - mantém

anticorpos IgG após cerca de um ano de terem a doença e só

29% os perdem.

Os dados preliminares partilhados com o Expresso serão

agora analisados à luz da idade, do sexo e do historial clínico



dos doentes, por forma a detetar eventuais tendências, e de

seguida será publicado.

EM 137 PESSOAS JÁ VACINADAS, PERCEBEU-SE QUE “O
ESTÍMULO DA VACINA É SUPERIOR AO PROVOCADO PELA
DOENÇA NATURAL”

O estudo feito em colaboração com os laboratórios Germano

de Sousa, com o Instituto de Saúde Ambiental e com a

Faculdade de Medicina de Lisboa verificou também que,

entre os participantes da fase final de análises, 137 já

tinham sido vacinados com uma das três vacinas

disponíveis, (mas em maior número com a da farmacêutica

Pfizer).

Todos apresentaram valores altos de imunidade humoral,

“com níveis de anticorpos muito superiores aos que só

tinham a estimulação determinada pela doença”, garante ao

Expresso Álvaro Carvalho, especialista em medicina interna

e coordenador do estudo.



Depreende-se, portanto, que “a imunidade provocada pela

vacinação parece ser muito maior do que a provocada pela

doença”, diz o médico que agora inicia um segundo estudo

para monitorizar a variação de anticorpos num grupo de

pessoas já vacinadas, com o objetivo de perceber qual o

comportamento dos anticorpos ao longo do tempo após a

vacina, “porque interessa saber se a imunidade artificial é

tão duradoura como a natural”.


