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DESTAQUES DA EDIÇÃO 

● N° de casos confirmados: 22.323.837 (04/01, às 18:00)
● Editorial: O vírus Ômicron Sars-CoV-2 B.1.1.529 causa infecção e doença atenuada em 

camundongos e hamsters 
● Notícias: Juiz de Fora tem suspeita de primeira dupla infecção por Covid e Influenza I 

Maioria é contra prescrição médica para vacinar crianças, diz ministério I Minas registra 
mais de 2.400 casos de Covid-19 em 24 horas I Em 9 dias, Anvisa registra 798 novos 
casos de Covid-19 em cruzeiros I Positividade para Covid-19 aumenta e passa de 16% na 
Rede Dasa I OMS: aumento de casos da ômicron poderia criar variantes mais perigosas I 
Cidade chinesa de 1,2 milhão de habitantes decreta lockdown após três casos de Covid I 
Europa: surto de Covid-19 atinge o navio de cruzeiro MSC grandiosa  .

● Artigos: Características e desfechos de pacientes hospitalizados na África do Sul durante 
a onda de Covid-19 pela variante Ômicron comparada com ondas anteriores I Síndrome 
Inflamatória Multissistêmica em Crianças por Covid-19 Status de Vacinação de 
Adolescentes na França I Neutralização do SARS-CoV-2 pela terceira dose vacina 
BNT162b2 na infecção pela Ômicron

Destaques da PBH
● N° de casos confirmados: 296.207  (04/01)¹
● N° de óbitos confirmados: 7.096 (04/01)¹
● N° de recuperados: 287.725 (04/01)¹
● N° de casos em acompanhamento: 1.386 (04/01)¹
● NÍVEL DE ALERTA GERAL: Vermelho
Link¹: https://bit.ly/3H9QSSu 

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2022/01/04/interna_gerais,1335326/juiz-de-fora-tem-suspeita-de-primeira-dupla-infeccao-por-covid-e-influenza.shtml?utm_source=hardnews&utm_medium=&utm_campaign=score&utm_term=undefined
https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2022/01/04/interna_nacional,1335287/maioria-e-contra-prescricao-medica-para-vacinar-criancas-diz-ministerio.shtml?utm_source=hardnews&utm_medium=&utm_campaign=score&utm_term=undefined
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2022/01/04/interna_gerais,1335296/minas-registra-mais-de-2-400-casos-de-covid-19-em-24-horas.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2022/01/04/interna_gerais,1335296/minas-registra-mais-de-2-400-casos-de-covid-19-em-24-horas.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2022/01/04/interna_nacional,1335325/em-9-dias-anvisa-registra-798-novos-casos-de-covid-19-em-cruzeiros.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2022/01/04/interna_nacional,1335325/em-9-dias-anvisa-registra-798-novos-casos-de-covid-19-em-cruzeiros.shtml
https://cbdl.org.br/positividade-para-covid-19-aumenta-e-passa-de-16-na-rede-dasa/
https://cbdl.org.br/positividade-para-covid-19-aumenta-e-passa-de-16-na-rede-dasa/
https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2022/01/04/interna_internacional,1335331/oms-aumento-de-casos-da-omicron-poderia-criar-variantes-mais-perigosas.shtml
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/cidade-chinesa-de-12-milhao-de-habitantes-decreta-lockdown-apos-tres-casos-de-covid/
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/europa-surto-de-covid-19-atinge-o-navio-de-cruzeiro-msc-grandiosa/
https://bit.ly/3H9QSSu
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Destaques da SES-MG  
● N° de casos confirmados: 2.228.574 (04/01)²
● Nº de casos novos (24h): 2.410 (04/01)²
● N° de casos em acompanhamento: 17.839 (04/01)²
● N° de recuperados: 2.154.052 (04/01)² 
● N° de óbitos confirmados: 56.683  (04/01)²
● Nº de óbitos (24h): 15 (04/01)²
Link²: https://bit.ly/3sZCmc6 

Destaques do Ministério da Saúde*
● N° de casos confirmados: 22.323.837  (04/01)³
● Nº de casos novos (24h): 18.759 (04/01)³
● N° de óbitos confirmados: 619.384 (04/01)³
● Nº de óbitos (24h): 175 (04/01) ³
Link³: https://bit.ly/3GMFjjJ 

*Foram utilizados os dados do Conass, visto que o site do Painel Coronavírus do Ministério da Saúde se 
encontra fora do ar. 

Destaques do Mundo
● N° de casos confirmados: 290.959.019 (04/01)⁴
● N° de casos novos (7 dias): 10.316.228 (04/01)⁴
● N° de óbitos confirmados: 5.446.753 (04/01)⁴
● N° de óbitos novos (7 dias): 41.525 (04/01)⁴
Link⁴: https://bit.ly/3CoXxFE 

 

https://bit.ly/3sZCmc6
https://bit.ly/3GMFjjJ
https://bit.ly/3CoXxFE
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Editorial

O vírus Ômicron SARS-CoV-2 B.1.1.529 causa infecção e doença atenuada em 
camundongos e hamsters 

É notável que a implementação da vacinação mundial reduziu o número de 
infecções, hospitalizações e mortes por COVID-19, contudo, o surgimento de variantes é 
frequentemente motivo de preocupação em relação a eficácia vacinal e o possível 
comprometimento da resposta imunológica. Nesse sentido, a apresentação da variante 
Ômicron, também conhecida como B.1.1.529, com o maior número de mutações na 
proteína SPIKE descritos até o momento foi um motivo de apreensão por parte dos 
cientistas. Diante disso, o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas (NIAID) 
realizou um estudo com camundongos e hamsters para avaliar a capacidade do 
SARS-CoV-2 causar infecção e doença nesses animais. É válido ressaltar que a proteína 
SPIKE utiliza a ECA2 da superfície de células humanas para infectá-las e que, no início da 
pandemia, as diversas cepas virais se ligavam a espécies de animais suscetíveis. No 
entanto, o SARS-CoV-2 não tinha a capacidade de se ligar a ECA2 de camundongos, 
exceto quando estes tinham expressão ectópica de hECA2 por meio de transgenes e de 
vetores virais por exemplo. Todavia, com o surgimento de novas variantes, observou-se 
que havia infecção produtiva em camundongos de laboratório mesmo sem a expressão 
ectópica de hECA2.

Diante disso, o estudo feito pela NIAID avaliou camundongos imunocompetentes 
infectados em laboratório pela variante Ômicron isolada e de diferentes localizações, 
como Wisconsin, Georgia e Nova York, e demonstrou que, em comparação com a variante 
Beta, os animais não apresentaram perda significativa de peso após a infecção e a carga 
viral na via aérea superior e inferior foi cerca de 10 a 100 vezes menor. Paralelamente, por 
meio de um sistema de pletismografia corporal de camundongos, eles mostraram que na 
infecção com variante Beta houve o aumento de um marcador substituto para 
broncoconstrição ou obstrução das vias aéreas e a proporção de pico de fluxo expiratório 
diminuía em 2dpi nos camundongos analisados, o que não aconteceu com a variante 
Ômicron
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Em contrapartida, avaliando a infecção pela variante Ômicron em camundongos 
transgênicos k18-hACE2, os quais são mais suscetíveis à infecção e à doença causada 
pelo SARS-CoV-2, observou-se que, apesar da atenuação clínica, o vírus se acumulou no 
trato respiratório superior e inferior.

Somado a isso, os testes realizados em hamsters sírios, os quais são suscetíveis ao 
SARS-CoV-2 sem necessidade de expressão ectópica de hACE2, não evidenciaram perda 
de peso independente da dose de inoculação. Contudo, esses roedores apresentaram 
maior dificuldade para ganhar peso quando comparados aos não infectados. Nesse 
contexto, observou-se também que o RNA viral apresentou menores níveis na lavagem 
nasal (cerca de 2 vezes, P <0,05) e nos pulmões (12 vezes, P <0,001) de hamsters 
infectados pela variante Ômicron quando comparada com a cepa WA1 / 2020 D614G. É 
importante salientar também que ao se comparar a variante Ômicron com a variante 
Delta foi verificado que não havia diferença nos níveis de infecção nas conchas nasais, 
mas havia menores níveis de infecção nos pulmões na maioria dos animais infectados pela 
variante Ômicron. Além disso, por meio de micro-CT avaliou-se as anormalidades 
pulmonares de hamsters e observou-se que, quando a infecção era pela variante Delta, as 
alterações eram consistentes com pneumonia pelo SARS-CoV-2 e havia congestão e 
hemorragia pulmonar, além de infiltrado inflamatório neutrofílico e linfocítico nos espaços 
alveolares. Em contrapartida, quando a infecção era pela variante Ômicron, a opacidade 
em vidro fosco era irregular e mal definida, o que era mais consistente com o padrão de 
pneumonia mínima a leve e a inflamação apresentava-se com pequenos focos nos 
alvéolos e em regiões peribrônquicas. 

Assim, os experimentos sugerem que a infecção pela variante Ômicron em comparação 
com as outras variantes do SARS-CoV-2, como a variante Beta e Delta, é menos intensa 
em camundongos e hamsters, o que corrobora dados clínicos preliminares em humanos, 
os quais indicam que, apesar da variante Ômicron ser mais transmissível, apresenta 
sintomas mais leves. Ainda que não existam evidências conclusivas sobre o motivo pelo 
qual essa infecção é menos grave, mas é possível que isto esteja relacionado à maior 
replicação dessa variante nos brônquios em vez de em células pulmonares.
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Contudo, há algumas limitações nesse estudo, como os fato de os hamsters 
apresentarem alguns resíduos de contato da ECA2 humana não conservados, o que pode 
diminuir a predisposição deles à infecção, e a possibilidade da variante Ômicron ter 
tropismo para outros órgãos em roedores e/ou necessitar de mais tempo para replicar 
nesses organismos. Desse modo, é importante que mais estudos sejam realizados para 
confirmar as hipóteses e gerar mais evidências a respeito dessas relações com a avaliação 
da influência dessa nova variante na eficácia vacinal.

DOI: 10.21203 / rs.3.rs-1211792 / v1

O editorial da Imunoliga agora é elaborado por Carlos Alberto dos Santos Júnior, Laís 
Soares Figueiredo, Luís Henrique Martins Silva e Pedro Henrique Milori. Supervisão: Ana 
Maria Caetano Faria.

https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1211792/v1
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Destaques do Brasil

Juiz de Fora tem suspeita de primeira dupla infecção por Covid e Influenza 
(04/01/2022, Estado de Minas)

 Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, recebeu a primeira notificação sobre a 
possibilidade de dupla infecção por Covid-19 e Influenza. A informação foi divulgada 
pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde da prefeitura da cidade no fim 
da noite dessa segunda-feira (3/1). A administração municipal, no entanto, não 
informou o sexo, a idade e o estado de saúde do paciente, mas ressaltou que a 
investigação do caso está em andamento. O duplo contágio é popularmente 
conhecido como “flurona”. Trata-se de uma designação definida a partir dos termos 
“flu” (gripe, em inglês) e “rona” (de coronavírus). Conforme a subsecretaria estadual 
de Vigilância e Atenção Primária à Saúde, ainda “não existem estudos científicos 
publicados que confirmem as implicações clínicas ou imunológicas da infecção 
conjunta”. A pasta também diz “que vai acompanhar qualquer ocorrência que venha a 
ser notificada no estado”.

Link: https://bit.ly/34ghqmN 

A maioria é contra prescrição médica para vacinar crianças, diz ministério 
(04/01/2022, Estado de Minas)

 A maioria das pessoas que opinaram na consulta pública aberta pelo Ministério da 
Saúde para saber a opinião sobre a vacinação contra a Covid-19 de crianças foi 
contrária à obrigatoriedade da imunização. No período em que a consulta esteve 
aberta, entre 25 de dezembro a 2 de janeiro, 99.309 pessoas opinaram. Embora 
pareça democratizar, a consulta pública é vista como uma ferramenta que não deveria 
ser usada neste caso, por ser a introdução de uma vacina no Programa Nacional de 
Imunizações (PNI) uma decisão técnica.
Link: https://bit.ly/3mZs08f  
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Minas registra mais de 2.400 casos de Covid em 24 horas  (04/01/2022, 
Estado de Minas)

  O número de casos da Covid não para de crescer em Minas. Nesta terça-feira (4/1), o 
boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) registrou 2.410 
infectados e 15 mortos pelo vírus, em 24 horas. Comparando com os dados do 
boletim desta segunda-feira (3/1), quando o número de confirmados do fim de 
semana era 2.179, houve um crescimento de 231 casos confirmados, mostrando um 
avanço da Covid-19. 
Ainda conforme o boletim, 17.839 casos estão em acompanhamento, ou seja, 
confirmados de Covid-19 que não evoluíram para óbito, cuja condição clínica 
permanece sendo acompanhada ou aguarda atualização pelos municípios. Outras 
2.154.052 pessoas já se recuperaram completamente da doença

Link: https://bit.ly/3qMwfFd  

Em 9 dias, Anvisa registra 798 novos casos de Covid-19 em cruzeiros  
(04/12/2021, Estado de Minas)
 As cinco embarcações que operam na costa brasileira registraram 798 novos casos de 
Covid-19 em apenas 9 dias. O número representa um crescimento de 25 vezes das 
infecções confirmadas nos primeiros 55 dias da temporada de navios de cruzeiro, 
quando 31 pessoas estavam contaminadas, segundo a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa).“Tal mudança repentina e brusca do contexto epidemiológico, 
provavelmente decorrente do surgimento da variante Ômicron, requer nova avaliação 
do cenário da pandemia de Covid-19, nos termos da Portaria GM/MS 2.928/2021, que 
dispõe que a autorização da operação de navios de cruzeiro poderá ser revista a 
qualquer momento em função dos desdobramentos do contexto epidemiológico dos 
navios de cruzeiro ou de alterações do cenário epidemiológico nacional e 
internacional”, destaca trecho da nota.

Link: https://bit.ly/32XDbaq 
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Positividade para Covid-19 aumenta e passa de 16% na Rede Dasa  
(04/01/2022, cbdI30)

  Um levantamento realizado pela Dasa, maior rede de saúde integrada do Brasil, 
identificou aumento recente na taxa de positividade para Sars-CoV-2, que passou de 
3,34% em 18 de dezembro de 2021, para 16,39% em 28 de dezembro de 2021, com 
base nos exames realizados nas mais de 900 unidades ambulatoriais da rede por todo 
Brasil. No dia 4 de dezembro, a positividade era de 1,38%. A taxa de positividade 
anual (2021) para Covid-19 da Dasa, até o dia 28 de dezembro, é de 23,34%, com 
picos nos meses de abril e maio, quando a positividade chegou a 40%. O volume de 
testes para o vírus nas marcas diagnósticas da Dasa em dezembro aumentou 49,4% 
em relação a novembro. 

Link: https://bit.ly/3znO1mh 
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Destaque do mundo

OMS: aumento de casos da ômicron poderia criar variantes mais perigosas 
(04/01/2022, Estado de Minas) 

O aumento de casos da ômicron em todo o mundo poderia aumentar o risco de novas 
variantes mais perigosas, alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS) na Europa 
nesta terça-feira (4). Embora a ômicron esteja se espalhando rapidamente por todo o 
mundo, parece ser muito menos grave do que se temia e gerou esperanças de que a 
pandemia de coronavírus pode ser superada. No entanto, a responsável de 
emergências da OMS, Catherine Smallwood, disse à AFP que o aumento das taxas de 
infecção poderia ter o efeito contrário. "Quanto mais a ômicron se espalha, mais se 
transmite e mais se replica e mais probabilidades tem de gerar uma nova variante", 
disse Smallwood.

Link: https://bit.ly/3pTvIlK 

Cidade chinesa de 1,2 milhão de habitantes decreta lockdown após três 
casos de Covid (04/01/2022, CNN Brasil) 

Uma cidade no centro da China decretou lockdown para conter a disseminação do 
Covid-19, de acordo com as autoridades locais. O governo municipal de Yuzhou, na 
província de Henan, disse que todos os 1,2 milhão de residentes ficarão confinados 
em suas casas depois que apenas dois casos assintomáticos foram relatados no 
domingo (2). Uma terceira infecção local assintomática foi identificada nesta 
segunda-feira (3), acrescentou o governo. Excluindo serviços essenciais, como 
supermercados, todas as instalações públicas, incluindo escolas, transporte público e 
shoppings, suspenderam as operações.

Link: https://bit.ly/3FVW9gl 
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https://bit.ly/3pTvIlK
https://www.cnnbrasil.com.br/esporte/china-proibe-que-jogadores-de-futebol-da-selecao-facam-tatuagem/
https://bit.ly/3FVW9gl
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Europa: Surto de Covid-19 atinge o navio de cruzeiro MSC Grandiosa 
(04/01/2022, CNN Brasil) 

Um dos maiores navios de cruzeiro em operação no Mediterrâneo se tornou o mais 
recente a ser atingido por um surto da Covid-19 em meio ao atual aumento global de 
casos do vírus. A MSC Cruzeiros confirmou que 45 passageiros testaram positivo para 
Covid-19 e desembarcaram do navio MSC Grandiosa no porto italiano de Gênova, 
nesta segunda-feira (3) – menos de 1% dos passageiros a bordo. O navio transportava 
4.813 passageiros e membros da tripulação em uma viagem de ida e volta de 
Civitavecchia a Roma, com escalas programadas em Malta e Barcelona durante o Ano 
Novo.
Todos os membros da tripulação da MSC Cruzeiros e passageiros com mais de 12 
anos devem ser totalmente vacinados, enquanto todos os viajantes com 2 anos ou 
mais devem apresentar um teste negativo antes de embarcar.

Link: https://bit.ly/3EOFPfW 
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Indicações de artigos

Characteristics and Outcomes of Hospitalized Patients in South 
Africa During the Covid-19 Omicron Wave Compared With Previous 
Waves

Características e desfechos de pacientes hospitalizados na África do Sul 
durante a onda de Covid-19 pela variante Ômicron comparada com ondas 
anteriores

A África do Sul foi atingida por 3 ondas de Covid-19: a primeira de junho a agosto 
de 2020 pelo Sars-CoV-2 original, a segunda de novembro de 2020 a janeiro de 2021 pela 
variante Beta e a terceira de maio a setembro de 2021 pela variante Delta. Os casos 
novamente começaram a aumentar no dia 15 de novembro de 2021, o que resultou na 
emergência de uma quarta onda e coincidiu com a identificação da variante Ômicron. Em 
7 de dezembro, uma taxa de 26% de infectados foi alcançada. Dessa forma, os 
pesquisadores identificaram também o período no qual a taxa de infectados de 26% foi 
atingida para as ondas anteriores.

Para a realização da triagem, os pesquisadores testaram todos os pacientes 
admitidos em 49 hospitais na África do Sul com RT-PCR ou teste rápido de antígeno 
obtido através de amostra nasal. Características dos pacientes, necessidade de 
oxigenoterapia e ventilação mecânica, admissão na UTI, número de dias de internação e 
taxa de mortalidade foram extraídos do sistema eletrônico dos hospitais. 

Em primeiro lugar, os resultados do estudo mostraram que a quantidade de 
pacientes tratados nos hospitais durante o período inicial de cada onda diferiu 
consideravelmente, sendo que 2351 foram admitidos na quarta onda e 6342 na terceira. 
No entanto, 68 a 69% dos pacientes que se apresentaram nos serviços de emergência 
com teste positivo para Covid-19 foram internados nas 3 primeiras ondas, enquanto 
41,3% foram internados na quarta onda (causada pela variante Ômicron). Além disso, 
pacientes hospitalizados durante a quarta onda eram mais jovens (média de 36 anos 
comparado à  média de 59 anos na  terceira onda). Um número  significativamente  menor 
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de pacientes com comorbidades foram internados na quarta onda e a proporção de 
pacientes com condição respiratória aguda foi menor (31,6% na quarta onda contra 91,2% 
na terceira onda). Dos 9712 pacientes internados na quarta onda, 24,2% estavam 
vacinados, 66,4% não tinham sido vacinados e o status vacinal de 9,4% era desconhecido. 

Ademais, a proporção de pacientes que precisaram de oxigenoterapia diminui 
significativamente (17,4% na quarta onda contra 74% na terceira onda), assim como a 
percentagem de pacientes que foram intubados. A admissão na UTI foi de 18,5% dos 
pacientes na terceira onda contra 29,9% na terceira onda. 

O número médio de dias de internação diminuiu de 7 a 8 dias nas ondas anteriores 
para 3 dias na quarta onda. Por outro lado, o número de mortes foi de 19,7% dos 
internados na primeira onda, 29,1% na terceira onda e 2,7% na quarta onda.

Dessa forma, um padrão diferente de características e desfechos foi observado nos 
pacientes hospitalizados com Covid-19 na fase inicial da quarta onda quando comparado 
às ondas anteriores na África do Sul. No início da quarta onda, observaram-se menor 
número de internações, diminuição na gravidade e na mortalidade e um maior percentual 
de pacientes jovens e sem comorbidades internados. Apesar dessa diferença, mais 
estudos são necessários para determinar se a diferenças encontradas entre as ondas de 
Covid-19 foram causadas pela existência de imunidade prévia natural ou adquirida ou se 
deveram ao fato de a variante Ômicron ser menos patogênica.

Link: https://bit.ly/3qHmSGY 

 

https://bit.ly/3qHmSGY
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Multisystem Inflammatory Syndrome in Children by Covid-19 
Vaccination Status of Adolescents in France

Síndrome Inflamatória Multissistêmica em Crianças por Covid-19 Status de 
Vacinação de Adolescentes na França

A imunogenicidade e eficácia da vacina de mRNA Covid-19 estão bem 
estabelecidas em adolescentes. Mas, o efeito da vacinação na síndrome inflamatória 
multissistêmica em crianças (MIS-C), uma complicação grave associada à SarS-CoV-2, 
ainda não foi descrito. O verão de 2021 na França foi marcado por uma quarta onda de 
casos Covid-19 devido à variante Delta, com um pico em agosto de 2021, e pela 
recomendação da Agência de Saúde Pública da França para vacinar crianças com 12 anos 
ou mais. Foi estimado o risco de MIS-C entre adolescentes pelo estado de vacinação 
Covid-19 durante setembro de 2021 e outubro de 2021.

A maioria dos adolescentes com MIS-C para os quais a vacinação foi indicada na 
França não havia sido vacinada. Esses resultados sugerem que a vacinação com mRNA de 
Covid-19 foi associada a uma menor incidência de MIS-C em adolescentes.  A mediana de 
25 dias entre a injeção única da vacina e o início de MIS-C em comparação com um atraso 
médio de 28 dias entre a infecção por SarS-CoV-2 e o início de MIS-C  sugere que, na 
maioria dos casos, a infecção por Sars-CoV-2 ocorreu antes ou logo após a injeção da 
vacina, quando a resposta imune era incompleta. A ausência de casos de MIS-C em 
crianças totalmente vacinadas sugere que 2 doses são garantidas para proteção eficiente. 
É importante avaliar também a associação entre a vacinação de mRNA com MIS-C em 
crianças menores, visto que as vacinas são aprovadas para uso em crianças de 5 a 11 anos.

Link: https://bit.ly/3FQ1Zjb
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Third BNT162b2 Vaccination Neutralization of SARS-CoV-2 Omicron 
Infection

Neutralização do SARS-CoV-2 pela terceira dose vacina BNT162b2 na 
infecção pela Ômicron

A variante B.1.1.529 (Ômicron), também responsável pela síndrome respiratória 
aguda grave, foi considerada uma variante de interesse pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) no dia 26 de novembro de 2021 e foi inicialmente detectada na África do 
Sul. A efetividade da vacina BNT162b2 (Pfizer – BioNTech) contra essa nova variante 
permanece incerta, ainda que ela apresenta cerca de 95% de eficácia contra as variantes 
mais conhecidas até o momento.

O estudo comparou células infectadas pela variante Ômicron em amostras de 
plasma obtidas de pacientes que tinham recebido duas doses da vacina com amostras de 
pacientes que receberam 3 doses – ambos os grupos receberam a vacina BNT162b2. No 
que diz respeito à neutralização, o recebimento de 3 doses da vacina levou a melhor 
neutralização do vírus-selvagem e das três variantes quando comparado a duas doses da 
vacina. Além disso, verificou-se uma redução significativa da neutralização de todas as 
variantes nas amostras de pacientes com somente duas doses.

Após 5 meses da vacinação verificou-se menor eficiência de neutralização do vírus 
selvagem e da variante delta quando somente duas doses da foram administradas e não 
se constatou neutralização da variante ômicron. Desse modo, o estudo realizado 
demonstrou a importância da 3ª dose, mas mesmo após as 3 doses a neutralização da 
variante ômicron foi menor quando comparada com a variante delta. O estudo destaca, 
porém, que ainda não se sabe a duração dos efeitos da 3ª dose contra a Covid-19.

Link: https://bit.ly/3pPY0NX

Alexandre de Melo Ferreira
André Lucas Coura Candian

Fernando Lucas Santos
Guilherme Santos Batista

      “A verdadeira função do homem é 
viver, não existir”

Jack London 
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