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Reforço da vacina
O governo britânico anunciou ontem, que 
a partir da próxima semana começará a 
administrar uma dose de reforço da vacina 
contra a Covid-19 nas pessoas com mais de 50 
anos e nos profissionais de saúde, em previsão 
de um inverno potencialmente complicado. 
“Temos que estar atentos, pois o outono e o 
inverno apresentam condições favoráveis para 
a Covid-19 e outros vírus sazonais”, advertiu o 
ministro da Saúde, Sajid Javid. Portal Terra

Setembro Dourado
Em celebração ao “Setembro Dourado” 
— mês de conscientização sobre o câncer 
infantojuvenil, o Hospital Infantil Varela 
Santiago terá uma programação especial, que 
contará com várias atividades e ações dentro 
da campanha. Entre as atividades terá Live 
destacando os principais sinais e sintomas do 
câncer infantojuvenil e também uma roda 
de conversa, que irá abordar sobre os mitos e 
verdades no câncer infantojuvenil.

Contra gripe e Covid-19 
A farmacêutica Novavax Inc. informou na 
última semana que começou a testar, ainda em 
estágio inicial, uma vacina combinada contra 
a gripe e a Covid-19. O ensaio será conduzido 
na Austrália e envolverá 640 adultos saudáveis 
entre 50 e 70 anos. Eles devem ter sido 
previamente infectados com o coronavírus ou 
terem tomado a vacina contra a Covid-19 pelo 
menos oito semanas antes dos testes.

*** Os participantes receberão uma 
combinação da vacina contra a Covid-19 da 
Novavax, a NVX-CoV2373, e da sua vacina 
contra Influenza, a NanoFlu, junto com um 
adjuvante ou reforço da vacina, de acordo 
com informações da agência Reuters. Em 
estudos pré-clínicos, sua vacina NanoFlu/
NVX-CoV2373 gerou respostas robustas 
para influenza A e B e protegeu contra o 
coronavírus. A farmacêutica espera obter os 
resultados do teste no primeiro semestre de 
2022. Portal G1

A ONG AVOANTE Comitê RN da Ação 
da Cidadania contra a Fome e a Miséria e 
pela Vida, está distribuindo esta semana duas 
toneladas de alimentos às famílias potiguares. 
São 2 mil cestas básicas que estão sendo 
entregues às comunidades em 8 municípios do 
Estado. Desde o início da pandemia, a ONG 
já entregou 120 mil kg de alimentos no Rio 
Grande do Norte.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da 
coluna hoje vão para o empresário Haroldo 
Azevedo, Elcinha Tavares, Ana Maria Elali 
e a empresária da educação Irany Xavier de 
Andrade, diretora do Colégio Contemporâneo.

A colunista é todo carinho com a querida Ryanete 
Cansanção, em noite comemorativa antes da pandemia

Irany Xavier e Cláudia Santa Rosa. Irany recebe os 
parabéns da coluna pela sua mudança de idade hoje

Do Instagram, talento em dose tripla das advogadas 
Marisa Almeida, Magna Letícia e Rossana Fonseca

Patentes de tecnologias
Os países-membros da Organização Mundial 
do Comércio voltaram a se reunir para discutir 
a proposta de suspensão temporária das 
patentes de tecnologias médicas relacionadas 
à Covid-19. Por enquanto, a iniciativa 
vem sendo bloqueada por países ricos, 
particularmente da União Europeia, além de 
Reino Unido, Noruega e Suíça. A suspensão 
foi proposta há quase um ano, inicialmente 
por Índia e África do Sul, obtendo até agora 
o apoio de mais de cem países. Em contraste, 
um grupo de países ricos têm se recusado a 
permitir o avanço da proposta.

DOADOR DE MEDULA
Celebrado em 19 de setembro, o “Dia 
Mundial do Doador de Medula Óssea” 
é uma importante data para celebrar 
e reforçar o papel que os doadores 
ocupam na jornada de tratamento dos 
pacientes com leucemia. O transplante 
da medula óssea pode significar a 
cura para diversos casos, incluindo a 
leucemia mieloide aguda, um dos tipos 
mais graves da doença.

O abraço carinhoso da coluna para o amigo e empresário 
Haroldo Azevedo, celebrando aniversário hoje. Vivas!!!
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