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Testes em humanos
O Instituto Butantan solicitou à Anvisa na 
última sexta-feira o início dos testes em 
humanos da Butanvac. A informação foi 
divulgada pelo diretor do Butantan, Dimas 
Covas, em entrevista coletiva. O Instituto 
submeteu o protocolo para as fases 1 e 2 do 
estudo clínico do imunizante, compostas 
por estudos controlados com placebo, que 
avaliarão a segurança e eficácia da vacina em 
adultos no Brasil.

*** “É um estudo que tem uma duração 
prevista máxima de 20 semanas, mas que 
a partir da 16ª ou 17º semana nós vamos 
poder ter já os resultados de análise primária 
e, com isso, solicitar o uso emergencial pela 
Anvisa. A vacina será muito rapidamente 
produzida aqui no Brasil integralmente. 
Não depende de nenhuma importação de 
matéria-prima, com uma capacidade enorme 
de produção”, disse Dimas Covas. O Globo.

Em todo o mundo
Mais de um bilhão de doses de vacinas 
anti-Covid foram administradas em todo o 
mundo, menos de cinco meses após o início 
das primeiras campanhas de vacinação 
em massa em dezembro, de acordo com 
a contagem da AFP divulgada no último 
sábado. Pelo menos 1.002.938.540 doses 
foram injetadas em 207 países ou territórios, 
segundo a avaliação feita a partir de fontes 
oficiais.

*** Entre os países com as melhores 
campanhas de vacinação, Israel é seguido 
por Reino Unido onde 49% da população 
recebeu pelo menos uma dose, Emirados 
Árabes Unidos mais de 51%, Estados Unidos 
42%, Chile 41%, Bahrein 38% e Uruguai 
32%. Na União Europeia, 128 milhões 
de doses foram administradas a 21% da 
população. Os países mais populosos da UE 
giram em torno da média europeia: França 
20,5%, Alemanha 22,6%, Itália 19,9% e 
Espanha 22,3%. Portal Uol

A CÂMARA dos Deputados aprovou 
recentemente o projeto de lei que trata da 
prorrogação do prazo de entrega do Imposto 
de Renda Pessoa Física 2021 para o dia 31 
de julho. O texto ainda precisa da sanção do 
presidente Jair Bolsonaro para passar a valer. 
Mas essa ampliação no prazo é vantajosa 
para o contribuinte? Foi o que publicou o 
portal Terra.      

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para o médico dermatologista 
Leonardo Pacheco, o advogado André Elali, o 
jornalista Osair Vasconcelos, Odileia Costa e o 
diagramador Fábio Ewerton. 

Juliana Flor faz coro de vivas para seu amado, o 
advogado André Elali, brindando aniversário hoje

Yasmin Moura comemorando aprovação em medicina 
veterinária, para o orgulho da mamãe Andréa Moura

Os jornalistas Sávio Hackradt e Osair Vasconcelos. 
O discreto Osair amanhece festejando aniversário

Recorde de vacinas
O Brasil estabeleceu, na última sexta-feira, um 
novo recorde de vacinas contra covid aplicadas 
em 24h no país. Foram 1,83 milhão de doses 
contabilizadas até às 20h44, sendo mais de 
922 mil primeiras doses e 910 mil pessoas em 
segundas doses. É a sexta vez, durante o mês de 
abril, que o Brasil supera a marca de 1 milhão 
de doses aplicadas no mesmo dia, mas a média 
dos últimos sete dias fica um pouco abaixo, 
894,5 mil doses, devido à redução no feriado e 
fim de semana. Da Coluna Cláudio Humberto, 
do Diário do Poder.

HIPERTENSÃO
O “Dia Nacional de Prevenção e 
Combate à Hipertensão Arterial” 
é celebrado em 26 de abril, ou seja, 
“Hoje”.  A data tem por objetivo 
conscientizar a população sobre o 
diagnóstico preventivo e o tratamento 
adequado da doença. Segundo o 
IBGE, em 2020, o Brasil atingiu a 
marca de 39 milhões de hipertensos 
com mais de 18 anos.

Os parabéns da coluna para o médico dermatologista 
Leonardo Pacheco, que celebra aniversário hoje
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