
• Destaque desta segunda-feira para o retorno das chuvas para 
as regiões mais próximas de Santa Catarina. Continua muito 
quente no noroeste e no norte. No litoral venta um pouco mais 
entre o final da manhã e tarde, devido a mudança na direção dos 
ventos (passam a soprar de sul).
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
14/09/20............................... R$ 120,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
14/09/20.................................R$ 49,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
14/09/20................................. R$ 63,00

Fonte: Deral/Seab

Testes com vacina de Oxford recomeçam hoje no Brasil
 A farmacêutica 
AstraZeneca retoma hoje 
os testes da vacina con-
tra a covid-19, conhecida 
como vacina de Oxford, 
no Brasil. O sinal verde 
foi dado pela Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). Em 
testes também em outros 
países, as vacinações na 
fase 3 do estudo foram 
suspensas na última ter-
ça-feira (8) devido a uma 
reação relatada por uma 
voluntária no Reino Uni-
do.
 No último sába-
do (12) especialistas da 
Anvisa se reuniram para 
avaliar as informações 
recebidas da agência re-
guladora britânica (Medi-

cines and Healthcare Pro-
ducts Regulatory Agency 
- MHRA), do Comitê In-
dependente de Seguran-
ça do estudo clínico e da 
empresa patrocinadora 
do estudo, a AstraZene-
ca. “Após avaliar os da-
dos do evento adverso, 
sua causalidade e o con-
junto de dados de segu-
rança gerados no estudo, 
a agência concluiu que a 
relação benefício/risco se 
mantém favorável e, por 
isso, o estudo poderá ser 
retomado”, disse a agên-
cia em comunicado.
 Na nota a Anvisa 
acrescenta que continua-
rá acompanhando todos 
os eventos adversos ob-
servados durante o es-

tudo e, caso seja identi-
ficada qualquer situação 
grave com voluntários 
brasileiros, irá tomar as 
medidas cabíveis para 
garantir a segurança dos 
participantes.

Contrato
 Na semana pas-
sada a Fundação Oswal-
do Cruz (Fiocruz) assinou 
o contrato de Encomenda 
Tecnológica (Etec) com 
a AstraZeneca. A Etec 
garante ao Instituto de 
Tecnologia em Imunobio-
lógicos (Bio-Manguinhos/
Fiocruz) o acesso a 100,4 
milhões de doses do In-
grediente Farmacêutico 
Ativo (IFA) para o pro-
cessamento final (formu-
lação, envase, rotulagem 

e embalagem) e controle 
de qualidade, ao mesmo 
tempo em que garante à 
Fiocruz a transferência 
total da tecnologia. A pro-
dução da vacina, denomi-
nada ChAdOx1 nCoV-19, 
está sendo viabilizada 
pela MP 994/20, publica-
da em 7 de agosto, que 
abre crédito extraordiná-
rio de R$1,9 bilhão para 
o Ministério da Saúde.
 Antes da sus-
pensão dos testes, o mi-
nistro interino da Saúde, 
Eduardo Pazuello, disse 
em várias oportunidades 
que as primeiras doses 
devem chegar em janei-
ro de 2021. A estimativa 
é de que a segunda dose 
seja disponibilizada no 

segundo semestre do 
próximo ano.

Outras vacinas
 Além da vacina 
de Oxford, estão sendo 

feitos ensaios clínicos no 
Brasil da CoronaVac, pro-
duzida pelo laboratório 
chinês Sinovac Biontech, 
e de uma imunização de-

senvolvida pelas farma-
cêuticas Pfizer e BioNTe-
ch.

Fonte: agenciabrasil.ebc.
com.br

Pesquisa da Uenp analisa anticorpos contra a Covid-19 na população
 O Núcleo de Es-
tudos e Enfrentamento 
da Covid-19 da Universi-
dade Estadual do Norte 
do Paraná (Uenp) divul-
gou o resultado de uma 
pesquisa realizada em 
14 municípios do Norte 
e do Norte Pioneiro para 
avaliar a presença de an-
ticorpos na população. 
O resultado que aponta 
8,5% da população adulta 
possuem anticorpos para 
a doença. O estudo tem 
um nível de confiança de 
95%. Confira o relatório 
completo.

 https://uenp.edu.
br/images/eventos/2020/
covid19/relatorio_pesqui-
sa_covid_uenp.pdf
 A pesquisa foi 
desenvolvida em parceria 
com as Regionais de Saú-
de de Cornélio Procópio e 
Jacarezinho, secretarias 
municipais de Saúde da 
região e Universidade 
Tecnológica Federal do 
Paraná (UTFPR), e con-
tou com apoio da Fiocruz/
Bio-Manguinhos e do Mi-
nistério da Saúde.
 O coordenador 
do estudo e professor da 

Uenp, Ricardo Castanho 
Moreira, afirmou que a 
pesquisa foi disponibili-
zada para as Regionais 
de Saúde, servindo de 
base para o planejamen-
to e elaboração de ações 
estratégicas de combate 
à Covid-19. “Os dados 
resultantes do trabalho 
podem auxiliar o poder 
público nas tomadas de 
decisões nesse momento 
de pandemia”.

PESQUISA
 No período de 11 
de junho a 11 de agosto 
foram avaliados 527 vo-

luntários com o objetivo 
de identificar a presença 
do anticorpo IgM e IgG 
contra a SARS-COv-2, 
vírus causador da Co-
vid-19.
 A média de idade 
dos pacientes foi de 36,9 
anos, sendo 60,4% mu-
lheres e 39,6% homens. A 
maioria dos participantes 
reside em zonas urbanas.
 A população da 
região está estimada 
em 511.603 habitantes, 
294.874 deles na faixa 
etária de 18 a 59 anos. 
Para o pesquisador, é 
possível projetar o re-
sultado de 8,5% para a 
população de adultos da 
região e encontrar um 
total estimado de 25.064 
pessoas que já tiveram 
contato com o vírus em 
todo o Norte do Paraná.
 Porém, ele alerta 
que a presença de anti-
corpos não significa uma 
imunidade duradoura à 
doença. “O fato do pa-
ciente apresentar anticor-
pos não garante que ele 
não possa ser reinfecta-
do. Precisamos enten-

der que a pandemia não 
acabou, devemos nos 
manter firmes e estimular 
a adesão às medidas de 
precauções da transmis-
são do vírus, como uso 
de máscara, higienização 
das mãos, distanciamen-
to social e evitar aglome-
ração”.

TESTAGEM
 Castanho tam-
bém afirma que o resul-
tado da pesquisa de-
monstra que o vírus se 
espalha de maneira rá-
pida. Segundo o Boletim 
Epidemiológico Especial 
do Ministério da Saúde, 
o Paraná é o segundo 
estado que mais realiza 
exames RT-PCR para de-
tectar a presença do novo 
coronavírus no organis-
mo. Desde o começo da 
pandemia foram exami-
nadas 536.853 amostras. 
Em relação aos números 
de testes proporcional-
mente à população, o 
Paraná também aparece 
no topo, em terceiro lu-
gar. Foram 4.574 exames 
para cada 100 mil habi-
tantes.

 Na pesquisa do 
Núcleo de Estudos e En-
frentamento da Covid-19 
da Uenp foi utilizado 
o teste TR DPP® CO-
VID-19 IgM/IgG, desen-
volvido pelo Instituto de 
Tecnologia em Imunobio-
lógicos Bio-Manguinhos, 
que possui uma sensibili-
dade de 93,5%.
 O teste, que é 
uma evolução do teste 
rápido de fluxo lateral, 
garante a ampliação dos 
níveis de sensibilidade e 
especificidade ao separar 
o processo de ligação an-
tígeno-anticorpo do pro-
cesso de revelação, com 
resultados confiáveis.
 O resultado é 
concedido por um equi-
pamento chamado micro-
leitor, que diminui a possi-
blidade de erro humano e 
registra automaticamente 
os dados em computa-
dor. Utilizando apenas 
uma amostra de sangue 
é possível realizar duas 
reações independentes 
simultaneamente, permi-
tindo a detecção diferen-
ciada de IgM e IgG, a par-

tir da mesma amostra.
AMBIENTE DE 

TRABALHO
 Compartilhar ta-
lheres, pratos e copos no 
trabalho é um fator asso-
ciado ao risco de conta-
minação, segundo a pes-
quisa. Essa prática pode 
aumentar em até duas 
vezes a chance de expo-
sição ao vírus, em relação 
a quem não compartilha 
estes utensílios. Manter o 
distanciamento físico das 
pessoas no ambiente de 
trabalho também reduz 
em 43% a chance de ex-
posição ao vírus.

CIDADES
 A pesquisa foi 
aplicada nas cidades de 
Andirá, Bandeirantes, 
Barra do Jacaré, Cam-
bará, Carlópolis, Cornélio 
Procópio, Leópolis, Qua-
tiguá, Ribeirão do Pinhal, 
Santa Mariana, Santana 
do Itararé, Santo Antô-
nio da Platina, Sertaneja 
e Siqueira Campos, que 
estão entre os 43 municí-
pios que compõem a re-
gião.

Fonte: aen.pr.gov.br
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