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Mais da nossa cobertura essencial de coronavírus

Explorar esta série

SAÚDE

Omicron está nos forçando a repensar o
COVID leve
O número impressionante de infecções entre os vacinados está mudando a
mentalidade pandêmica dos americanos.

Por Sarah Zhang

Getty; O Atlantico
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Quando a Delta varreu os Estados Unidos no ano passado, a variante extremamente

transmissível e mais mortal nos jogou no limbo pandêmico . O vírus continuou sendo

um perigo principalmente para pessoas não vacinadas, mas elas queriam seguir em

frente. As pessoas vacinadas também queriam seguir em frente. O vírus não queria
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seguir em frente. Então, �camos presos em uma rotina mortal e mais americanos

morreram de COVID-19 em 2021 do que em 2020. Agora o Omicron está varrendo

estado após estado - mesmo os altamente vacinados - e novos casos estão aumentando

cada vez mais. O vírus ainda é mais mortal para os não vacinados, mas o grande

número de infecções principalmente leves nos vacinados está nos chocando com a

estase pós-Delta. Para lidar com este extremamente transmissível, mas agora mais

suave variante, estamos no meio de uma reinicialização do COVID.

O CDC já encurtou o período de isolamento para pessoas vacinadas. As infecções

revolucionárias estão se tornando rotina . E Anthony Fauci está apontando para

hospitalizações , em vez de casos, como uma medida do verdadeiro impacto da

Omicron, porque muitas infecções agora são avanços leves.

Ao infectar tantas pessoas tão rapidamente, a Omicron também está nos acelerando

em direção a um futuro endêmico, onde todos os que restaram terão alguma

imunidade, para que o coronavírus seja menos mortal. Mas no curto prazo, o

Omicron como acelerador é perigoso. O caminho mais rápido para a endemicidade

não é o melhor caminho. Os EUA ainda têm muitas pessoas não vacinadas e

subvacinadas , e os casos que podem ter se espalhado por meses agora estão sendo

compactados em semanas. Mesmo que uma porcentagem menor de pacientes termine

no hospital do que antes, essa pequena porcentagem multiplicada por um número

simplesmente enorme de casos sobrecarregará os hospitais que já estão sobrecarregados

. As próximas semanas serão um momento ruim para ter COVID, ou apendicite, ou

uma perna quebrada.

Comprimir todos esses casos leves em semanas tem seu próprio preço: muitos

pro�ssionais de saúde estão adoecendo ao mesmo tempo, exacerbando a escassez de

pessoal nos hospitais . Escolas, companhias aéreas, metrôs e empresas também estão

descobrindo que seus funcionários estão doentes com a Omicron. Pode não haver

desligamentos preventivos, mas haverá cancelamentos imprevisíveis. “Vão ser algumas

semanas confusas. Acho que não há como contornar isso”, diz Joseph Allen, professor

de saúde pública em Harvard.

O fato de eventualmente acabarmos com o COVID endêmico não mudou. E o fato

de que as pessoas não podem esperar evitar o vírus para sempre em um cenário

endêmico não mudou. A Omicron agora está nos forçando a olhar diretamente para a

realidade de que as pessoas podem contrair e espalhar o COVID mesmo quando

vacinadas. O problema é que estamos fazendo isso em modo de crise.

Com tantas pessoas recebendo COVID, nossa mentalidade em relação ao vírus está

mudando. As infecções revolucionárias são o novo normal. Por um tempo, pelo

menos em certas bolhas altamente vacinadas, as pessoas que tiveram infecções

revolucionárias quebraram a cabeça sobre o que �zeram de “errado”. Mas agora –

desculpe a hipérbole – todo mundo tem COVID. E se você não �zer isso, você

provavelmente conhece alguém que faz. Até as pessoas mais cuidadosas estão �cando

doentes. “Acho que o lado positivo, na medida em que há algum lado positivo, é que a

vergonha [de contrair o COVID] está desaparecendo rapidamente. E graças a Deus”,
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disse-me Lindsey Leininger, especialista em políticas de saúde pública do Dartmouth

College. Infecções revolucionárias serão a norma quando o COVID também se tornar

endêmico.

Leia: A grande (falsa) epidemia de tráfico sexual infantil

As pessoas vacinadas também veem, corretamente, que seu risco individual de um

caso grave de COVID é muito, muito menor do que em março de 2020. (Omicron

também parece ser inerentemente um pouco menos virulento que Delta , mas porque

Delta era mais virulento que coronavírus original, Omicron está no mesmo patamar

que o original.) A transição para a endemicidade sempre seria em parte psicológica, na

qual as pessoas lentamente abandonam a ideia de que o COVID deve ou pode ser

evitado para sempre. A Omicron simplesmente deixou isso claro muito rapidamente.

Mesmo que a COVID não possa ser evitada para sempre, existem boas razões para

tentar evitar a transmissão ou transmissão nas próximas semanas. Melhores

tratamentos para o Omicron estão no horizonte, disse-me Syra Madad,

epidemiologista de doenças infecciosas em Harvard. A pílula muito e�caz da P�zer

acaba de ser autorizada pela FDA, mas os estoques são escassos . Apenas um anticorpo

monoclonal, o sotrovimab, atualmente funciona contra o Omicron, e os suprimentos

também são escassos . “É um momento terrível para infelizmente ser hospitalizado e

não ter esses tipos de terapias disponíveis”, disse Madad. Em alguns meses, as

perspectivas melhorarão para pessoas individuais em sério risco de COVID.

Também para a sociedade em geral, um grande número de casos agora é um risco para

nossos hospitais e nossos serviços essenciais. Considere tudo o que alguém vulnerável

ao COVID precisa, disse Leininger. “Precisamos de água na torneira dela e precisamos

de comida na geladeira. E precisamos da enfermeira visitante para poder voar porque

nossos hospitais estão sitiados”, ela me disse. Isso signi�ca que usinas de água,

mercearias e companhias aéreas precisam de funcionários para se manterem saudáveis   

e continuarem trabalhando.

É aqui que as coisas �cam mais confusas. Nossa estratégia da Omicron também é

limitada, neste momento, pela disposição de um público mais cansado. Com tanto

vírus por aí, mais uma vez estamos precisando achatar a curva. Mas em março de

2020, entendemos que o distanciamento social “achataria a curva” como uma medida

temporária para nos levar pelas próximas semanas ou meses. “Bem, agora faz dois

anos. Temos que fazer isso por cinco anos? Simplesmente não é sustentável”, diz Julie

Downs, que estuda a percepção de risco na Carnegie Mellon University. Se as

restrições mais drásticas do COVID - pedidos de permanência em casa e fechamentos

preventivos - estiverem fora da mesa, não poderemos evitar um número

impressionante de casos de Omicron.

O CDC cortando os períodos de isolamento de 10 para cinco dias para pessoas

doentes é uma tentativa de equilibrar essas realidades. A agência conseguiu

implementar as novas recomendações da maneira mais confusa possível – primeiro

não exigindo um teste para pessoas sem sintomas e minimizando a utilidade dos testes
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antes de adicionar um teste opcional. Mas o CDC está lidando fundamentalmente

com um conjunto difícil de compensações: não temos testes rápidos su�cientes para

cada pessoa doente no momento, e isolar as pessoas por muito tempo ou muito pouco

tem consequências. Manter professores e alunos em isolamento por muito tempo e as

escolas não podem �car abertas; fazê-los voltar cedo demais, eles espalham o vírus, e as

escolas também não podem �car abertas.

Leia: Um boxeador pode retornar ao ringue depois de matar?

A Omicron está nos forçando a reconsiderar como lidamos com casos leves de

COVID, que nunca desaparecerão completamente. Está fazendo isso, infelizmente,

em um momento caótico e perigoso. Para a próxima variante e para o próximo

inverno, precisamos planejar com antecedência. Os desa�os à frente já são claros. Os

hospitais, que estão estressados   mesmo em temporadas ruins de gripe , terão que lidar

com a combinação de COVID e gripe todos os invernos. O coronavírus também

continuará evoluindo, e novas variantes que continuam corroendo nossa imunidade

surgirão. Em uma série de três artigosNa semana passada, um grupo de ex-assessores

de Biden estabeleceu uma estratégia de longo prazo para monitorar todas as infecções

respiratórias – incluindo COVID, gripe e vírus sincicial respiratório – e manter sua

carga coletiva abaixo da de uma temporada de gripe ruim por meio de testes e

vigilância mais robustos. , mitigação e desenvolvimento de vacinas e terapias.

Passamos o ano passado cambaleando em reação a novas variantes, mas o que os EUA

precisam agora é um objetivo geral para o COVID, mesmo que o coronavírus nos

surpreenda novamente.

A cobertura COVID-19 do Atlantic é apoiada por doações da Chan Zuckerberg Initiative e da

Robert Wood Johnson Foundation.
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