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Agência regulatória dos EUA aprova medicamento para 
câncer de pulmão 
 
Data da Detecção: 16/09/2021  
Fonte: CNN Brasil 
Local de Notícia: Internacional  
 

A companhia japonesa Takeda Pharmaceutical Co. informou, na 
quarta-feira (15), que a agência regulatória dos Estados Unidos, a Food and Drug Administration (FDA), 
aprovou o medicamento Exkivity como tratamento para um tipo de câncer no pulmão. Os resultados 
mostraram respostas significativas com duração média de 18 meses. O Exkivity foi aprovado com inserções de 
uma mutação genética específica chamada EGFR Exon 20 em células não pequenas de câncer de pulmão, e 
deve ser aplicado nos pacientes em que a doença progrediu durante ou após a quimioterapia. A empresa 
disse que a aprovação da indicação ainda está passível de verificação e descrição dos benefícios clínicos, que 
serão feitos em um teste confirmatório. O medicamento contém um informe na embalagem alertando sobre 
possíveis riscos de toxicidade para o coração, doença no pulmão e arritmia cardíaca. 

Itália será primeiro país da União Europeia a exigir 
comprovante de vacinação 
Link: https://bit.ly/39cSXOy  
Data da Detecção: 16/09/2021  
Fonte:  CNN Brasil 
Local de Notícia: Internacional  
 
O governo da Itália vai tornar obrigatório para todos os trabalhadores o 

comprovante da vacinação contra a Covid-19. O país será o primeiro da 

União Europeia a adotar a medida, que deve entrar em vigor a partir de outubro. O passe verde exige a apresentação de 

um comprovante digital de vacinação ou o resultado negativo de um teste de Covid-19. O documento será usado também 

para garantir acesso a locais como bares, restaurantes e academias. O país tem cerca de 65% da população elegível 

totalmente vacinada contra a doença. 

Anticorpos de doenças autoimunes podem sinalizar 

covid grave 
L ink: https://bit.ly/3lu7hb1  
Data da Detecção: 15/09/2021  
Fonte:  R7 Portal 
Local de Notícia: Internacional  

Achado pode ajudar, no futuro, a prevenir evolução da doença; estudo é 
de pesquisadores do Brasil, Alemanha, EUA e Israel. Um grupo internacional de pesquisadores encontrou, no soro 
sanguíneo de pacientes infectados pelo SARS-CoV-2, um conjunto de moléculas normalmente presente em doenças 
autoimunes e que podem sinalizar a severidade dos quadros de covid-19. O estudo foi publicado na plataforma medRxiv, 
em artigo ainda sem revisão por pares. Futuramente, os resultados podem servir como subsídio para tratar casos graves 
da doença ou mesmo para evitar a evolução do quadro clínico. “Uma série de trabalhos tem mostrado que essas moléculas 
que promovem doenças autoimunes sistêmicas, conhecidas como autoanticorpos, também aparecem na covid-19. Nós 
encontramos aqueles associados com pessoas saudáveis e outros cujos níveis aumentam com a gravidade do quadro 
clínico da covid-19. Foi possível detectar, por exemplo, autoanticorpos contra duas moléculas com níveis aumentados 
dias antes do paciente precisar de oxigênio. Com isso, esperamos poder prevenir o agravamento dos casos”, explica Otávio 
Cabral Marques, pesquisador do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB-USP) e primeiro autor 
do artigo. 

https://bit.ly/39cSXOy
https://bit.ly/3lu7hb1


 
 
 
 
 

 

 

Coronavac reduziu em 88% mortes de pessoas com mais 
de 70 anos no Brasil, diz governo de SP.  Link: 

https://bit.ly/3CkbMfm  
Data da Detecção: 15/09/2021  
Fonte:  CNN Brasil 
Local de Notícia: Nacional  
Média semanal de mortes por Covid-19 no estado caiu de 353 por dia, em 

28 de março, para 51, em 20 de agosto, de acordo com dados divulgados 

em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (15). A vacinação contra a Covid-19 com a Coronavac reduziu em 88% as 

mortes pela doença de pessoas acima de 70 anos no Brasil. A informação foi dada pelo governador de São Paulo, João 

Doria, em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (15). Segundo Doria, a estimativa foi feita a partir de dados 

do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) do Ministério da Saúde, que apontaram 

que a média semanal de mortes por Covid-19 de pessoas com 70 anos ou mais caiu de 1.316 por dia, em 28 de março, 

para 164 óbitos por dia em 20 de agosto. A queda de 88% considera todo o território nacional. 

Veja a situação pelo país sobre a suspensão da vacina 
contra Covid para adolescentes   
Link: https://glo.bo/2VRpZ3K  
Data da Detecção: 16/09/2021  
Fonte:  Portal G1  
Local de Notícia: Nacional  
O Ministério da Saúde voltou atrás sobre a vacinação de adolescentes de 

12 a 17 anos sem comorbidades e passou a orientar que não seja feita a 

vacinação deste grupo. A vacinação deve ficar restrita a três perfis 

específicos: adolescentes com deficiência permanente, adolescentes com comorbidades,e adolescentes que estejam 

privados de liberdade. A nova orientação consta de uma nota informativa publicada na quarta-feira (15) e que contraria 

uma outra publicada pela pasta em 2 de setembro, que recomendava a vacinação para esses adolescentes a partir do dia 

15. Nem todos os estados, porém, irão seguir a nova recomendação e manterão a vacinação para os adolescentes sem 

comorbidades. Confira os estado que manterão a vacinação: Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito 

Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do 

Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

Covid-19: média móvel volta a subir e país tem mais de 
34 mil novos casos em 24 h. 
Link: https://bit.ly/3hI29iC  
Data da Detecção: 16/09/2021  
Fonte:  Portal G1  
Local de Notícia: Nacional 
O Brasil registrou 643 mortes e 34.407 novos casos de Covid-19 nas 
últimas 24 horas. A média móvel de casos, que estava em queda nas 

últimas semanas, voltou a subir, ficando em 15.731 nesta quinta-feira (16). A média móvel de mortes ficou em 581, 
número ligeiramente abaixo do registrado na quarta-feira (15), de 597. Os dados são do Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (Conass). Com a atualização, o país soma um total de 589.240 óbitos e 21.069.017 infecções pela 
Covid-19 registrados desde o início da pandemia, em março de 2020.

https://bit.ly/3CkbMfm
https://glo.bo/2VRpZ3K
https://bit.ly/3hI29iC


 

 

LIRAa: Semsa divulga resultado do 4° ciclo do 
levantamento de infestação de Aedes aegypti em 
MacapáLink: https://bit.ly/3lypQLg  

Data da Detecção: 15/09/2021  
Fonte:  Diário do Amapá 
Local de Notícia: Estadual 
A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância 

Ambiental, divulgou na terça-feira (14) o resultado do IV Ciclo do 

Levantamento de Índice Rápido para Aedes Aegypti (LIRAa). Foram 6.868 

imóveis vistoriados em 15 bairros da capital entre os dias 23 de agosto a 1° de setembro. O levantamento rápido permite 

monitorar os níveis de infestação através de pesquisas larvárias nas residências. Após o trabalho das equipes em campo, 

foi apontado que o município está em situação de médio risco de infestação predial pelo mosquito.  

Doença da urina preta: Amapá não tem registro de casos, 
confirma SVS. 
Link: https://bit.ly/3tNH1wb  

Data da Detecção: 14/09/2021  

Fonte:  Diário do Amapá 
Local de Notícia: Estadual 
Governo do Estado coordena medidas de prevenção com os municípios. 
Uma das frentes do trabalho preventivo será o combate às fake News 
sobre o tema. A Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) reuniu 
com os órgãos de vigilância sanitária dos municípios de Macapá e Santana 
para alinhar medidas de prevenção à doença. Assim como no estado Pará 

e Amazonas, os órgãos decidiram emitir alertas à população e também aos estabelecimentos de saúde dos demais 
municípios do estado, sobre como identificar os sintomas da doença e as medidas a serem tomadas caso ocorra a 
identificação. O superintendente da SVS, Dorinaldo Malafaia, ressaltou que o alerta não proíbe o consumo de pescados. 
Malafaia ressaltou que a primeira questão é combater fake news, porque circulam vídeos demonstrando que peixes 
com larvas poderiam estar gerando esse tipo de síndrome, o que não é verdadeiro.  

 
Governo do Amapá realiza ação de monitoramento da leishmaniose 
visceral canina em Serra do Navio. 
Link: https://bit.ly/3Er6QqT  
Data da Detecção: 14/09/2021  
Fonte:  Diário do Amapá 
Local de Notícia: Estadual 

O Governo do Amapá realiza ação de monitoramento da leishmaniose 

visceral canina - popularmente conhecida como calazar - no município de 

Serra do Navio, centro-oeste do estado. Não há casos confirmados da 

doença na localidade. Uma equipe de médicos veterinários da 

Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) esteve na cidade nos dias 9 

e 10 de setembro para executar o trabalho. O objetivo da ação é recolher amostras de sangue para serem enviadas ao 

Laboratório Central do Amapá (Lacen), que irá estudar as amostras e dará o diagnóstico preciso sobre a doença no 

município, como explica a gerente do Núcleo de Vigilância Ambiental da SVS Rackel Barroso. Durante a ação, foram 

recolhidas 18 amostras de sangue que já estão a caminho do Lacen para análise.  A equipe também orientou agentes 

comunitários de saúde e de endemias sobre a doença e seus sintomas nos animais e no homem. O monitoramento 

continua sendo feito em todos os municípios. 

https://bit.ly/3lypQLg
https://bit.ly/3tNH1wb
https://bit.ly/3Er6QqT
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