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Questão 1. Como você traduz o título da notícia? 

 

Resposta: Quarta dose da vacina para COVID oferece apenas um leve reforço contra a infecção 

por Omicron 

 

 

Questão 2. Segundo o estudo em Israel, quais são as diferenças entre a terceira e quarta dose 

da COVID-19? 

 

Resposta: Uma quarta dose da vacina para COVID-19 restaura os anticorpos aos níveis 

observados após a terceira dose, mas fornece apenas um aumento modesto na proteção contra 

a infecção. 

 

 

Questão 3. Segundo o texto, por que se deve ter um tempo maior entre a terceira e a quarta 

dose da vacina para COVID-19? 

 

Resposta: O estudo sugere que as vacinas de mRNA atuais atingem um “teto de imunidade” 

após a terceira dose e doses adicionais provavelmente só recuperarão a imunidade perdida ao 

longo do tempo devido ao declínio. 

 

 

Questão 4. Segundo a notícia, quais os grupos que devem se beneficiar da quarta dose da 

vacina para COVID-19? 

 

Resposta: A quarta dose pode ser benéfica para pessoas com maior risco de doença grave, 

como os idosos. 

 

 

Questão 5. Segundo o estudo, como a terceira dose da vacina se comportou na indução de 

proteção contra a variante Ômicron, em relação à variante Delta? 

 

Resposta: Após a terceira dose da vacina, os anticorpos dos participantes poderiam bloquear o 

Omicron de infectar células, mas não tão bem quanto bloquearam a variante Delta.  

 

 

Questão 6. Qual o impacto da quarta dose da vacina Pfizer e da Moderna contra a variante 

Ômicron, em relação à terceira dose? 

 

Resposta: Quatro doses da vacina Pfizer foi 30% mais protetor contra a infecção do que um 

esquema de três doses; para a vacina da Moderna, essa eficácia extra foi de 11%. 

 

 

Questão 7. Ran Balicer, médico de saúde pública do Clalit Health Institute em Tel Aviv, observa 

que as estimativas do estudo ainda são limitadas. Por que? 

 

Resposta: Porque as estimativas de eficácia do estudo são baseadas em um tamanho de 

amostra pequeno e têm amplas margens de incerteza. 

 



Questão 8. Como você traduz o título dessa notícia? 

 

Resposta: Cepa de HIV altamente virulenta circulando na Europa. 

 

 

Questão 9. De acordo com o texto, quais a características da infecção pela nova variante do 

HIV? 

 

Resposta: A variante aumenta o número de partículas virais no sangue de uma pessoa, tornando-

as mais propensas a transmitir o vírus. A variante também parece levar a uma redução nas 

células T CD4, de modo que as pessoas infectadas correm o risco de desenvolver AIDS mais 

rapidamente do que aquelas infectadas com outras variantes do HIV. 

 

 

Questão 10. Segundo os autores, a nova cepa do HIV não representa uma crise de saúde 

pública. Por que eles acham isso? 

 

Resposta: Porque as mutações na nova variante não a tornam resistente aos medicamentos 

existentes para o HIV. 

 

 


