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 Notícia Municipal Aracaju inicia 

aplicação de 3ª dose para 18+ 

                Defesa Civil emite novo alerta de chuvas para as próximas 48 
horas em Aracaju 

Link:  

https://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2021/11/25/defesa-civil-emite-novo-alerta-de-chuvas-para-as-proximas-

48-horas-em-aracaju.ghtml 

25/11/2021 

Fonte: G1 Sergipe 

 

 

 

Nesta quinta-feira (25), a Defesa Civil de Aracaju emitiu alerta de possibilidade de chuva 

moderada nas próximas 48h, na capital. A medida foi tomada com base no aviso divulgado pelo 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). 

Segundo o secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, informou 

que caso sejam observadas situações de anormalidade, como inclinação de árvores e postes, 

rachaduras ou afundamento de piso, alagamento, movimentação de terra em áreas de encosta, a 

população deve acionar a Defesa Civil. 

Covid-19: Aracaju vacinou 17.398 mil pessoas nesta semana 

Link:  

https://www.aracaju.se.gov.br/noticias/93406/covid19_aracaju_vacinou_17.398_mil_pessoas_nesta_semana.htm

l 

27/11/2021 

Fonte: Prefeitura de Aracaju 
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Somente nesta semana, de 22 a 26 de novembro, a Prefeitura de Aracaju, por 

meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vacinou 17.398 pessoas, na campanha 

de imunização da população contra a covid-19. Foram 3.947 no dia 22; 3.951 no dia 23; 

3.272 no dia 24; 2.804 no dia 25 e 2.424 no dia 26. 

Com mais esses quantitativos, a capital sergipana chega a 91,76% da população 

acima dos 12 anos vacinada com ao menos uma dose, o que equivale a 516.310 

cidadãos; com o esquema vacinal completo, já são mais de 446.138 mil aracajuanos 

vacinados, ou 79,29 % da população acima de 12 anos 

O cronograma seguiu direcionado à população adolescente com idade entre 12 e 17 

anos, pessoas acima de 18 anos, gestantes, puérperas e lactantes, os inseridos na 

repescagem, além do adiantamento da segunda dose. Também está sendo aplicada a 

dose de reforço na população entre 18 e 59 anos que recebeu segunda dose até 6 de 

julho, idosos e profissionais de saúde que receberam segunda dose até 6 de julho, além 

dos imunossuprimidos 18+. 

 

Notícia Estadual 

 

Saúde mobiliza municípios no Dia Nacional de Combate e Controle ao Aedes 
aegypti 

Link: 

https://www.se.gov.br/noticias/saude/saude_mobiliza_municipios_no_dia_nacional_de_combate_e_controle_ao

_aedes_aegypti 

26/11/2021 

Fonte: Site Sergipe governo do Estado. 

https://www.se.gov.br/noticias/saude/saude_mobiliza_municipios_no_dia_nacional_de_combate_e_controle_ao_aedes_aegypti
https://www.se.gov.br/noticias/saude/saude_mobiliza_municipios_no_dia_nacional_de_combate_e_controle_ao_aedes_aegypti
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A Secretaria de Estado da Saúde mobilizou e os municípios aderiram ao Dia Nacional de 

Combate e Controle ao Aedes aegypti , realizado nesta sexta-feira, 26, por orientação do Ministério 

da Saúde, que pretende com esta ação prevenir a dengue, zica e chikungunya, arboviroses 

transmitidas pelo mosquito. Criativos, os municípios encontraram formas muito próprias de 

envolver a população no combate e controle do vetor. 

Em Lagarto, a ação foi realizada durante toda a semana, com atividades educativas e 

eliminação dos criadouros, já que nesta época do ano a proliferação do mosquito está em maior 

evidência. A Secretaria de Saúde do município intensificou ações nos povoados Jenipapo e Olhos 

D’água, que contaram com as equipes de agentes de endemias orientando a população e realizando o 

tratamento com larvicida natural. 

No município de Cristinápolis, as atividades desta sexta-feira foram concentradas 

principalmente no centro da cidade e nos bairros São Francisco e Santa Clara, como informou a 

Secretaria Municipal de Saúde à gerente do Núcleo de Endemias da Secretaria de Estado da Saúde, 

Sidney Sá. Já em São Domingos, os agentes de endemias atuaram nas zonas urbana e rural, 

monitorando também as unidades escolares. 

Pedrinhas realizou um mutirão contra a dengue e, com os agentes de endemias, trabalhou na 

eliminação de criadouros no cemitério e terrenos baldios e fez panfletagem no centro comercial e 

nas escolas. Pedro Mole realizou o mutirão de limpeza contra a dengue nesta última quinta-feira. 

Para isso, solicitou à população a limpeza do quintal e a colocação nas calçadas de todo material 

sem utilidade que pudesse servir de criadouro. 
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Campanha “Copinhos do Amor” busca arrecadar copos de vidro para ofertar 

leite materno a bebês prematuros 

Link: 

https://www.se.gov.br/noticias/saude/campanha_copinhos_do_amor_busca_arrecadar_copos_de_vidro_para_ofe

rtar_leite_materno_a_bebes_prematuros 

25/11/2021 

Fonte: Site Sergipe governo do Estado. 

 

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes e o Banco de Leite Marly Sarney lançaram a 

campanha “Copinhos do Amor”. A ação acontece em alusão ao Novembro Roxo, mês da 

prematuridade, e prossegue por tempo indeterminado. Para aderir à campanha, basta contribuir com 

um copo de vidro, de aproximadamente 50 cm. O leite humano é ofertado aos bebês internados na 

maternidade e ajuda a salvar vidas. 

A gerente do Banco de Leite Marly Sarney, Magda Doria, disse o recipiente é um copinho 

pequeno de vidro, lavável, esterilizado, que é adequado para colocar o leite humano pasteurizado 

que será dado ao bebê. “A oferta para o bebê nesse copinho é interessante, porque ele não vai para 

mamadeira ou chuca. A criança não toma em outro recipiente, somente no copo. Essa campanha 

salva vidas e, por isso, pedimos que nos ajudem. Se cada funcionário trouxer um copinho desses, já 

será muito importante para ajudar os bebês”, disse Magda. 

Na Ala Azul, a gerente Fernanda Luz contou que ela e Magda, passaram por todos os setores 

da maternidade para informar a importância da “Campanha do Amor”, pedindo aos servidores a 

colaboração de doar um copinho de vidro, para que os bebês possam tomar o leite humano 
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Notícias Nacionais 

 

 

Caracol indiano perigoso é confirmado em 2 estados; há relatos em mais 
5 

Link: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/11/23/caracol-indiano-chega-ao-brasil-

trazendo-riscos-a-saude-e-a-agricultura.htm?cmpid=copiaecola 

23/11/2021 

Fonte: Site Noticias Uol 

 

Uma espécie invasora de caracol, chamada Macrochlamys indica, chegou ao Brasil e está 

sendo investigada em pelo menos sete estados brasileiros. Natural da Índia, o bicho, apesar de ser 

pequeno e parecer inofensivo, já foi associado à destruição de plantações em diversos países e é um 

possível hospedeiro de vermes causadores de doenças gastrointestinais e até de meningite. 

Pesquisadores da Unesp (Universidade Estadual Paulista) já confirmaram a presença desses animais 

no Paraná, onde estaria restrito desde 2019, e, nas últimas semanas, o identificaram em municípios 

de São Paulo. Eles verificam ainda relatos em Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas 

Gerais e Goiás. 

Surto de lesões na pele que causam coceira: saiba quais as possíveis causas 

que são investigadas no Grande Recife 

Link: https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2021/11/23/surto-de-lesoes-na-pele-que-causam-

coceira-entenda-as-possiveis-causas-que-sao-investigadas-no-grande-recife.ghtml 

23/11/2021 

Fonte: Site G1 Pernambuco 
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Sarna humana, alergia e doenças causadas por mosquito são algumas das 

possibilidades levantadas por especialistas e secretarias de Saúde do Grande Recife 

como causa do surto de pessoas com lesões na pele que provocam coceira. Até esta 

quarta-feira (24), foram notificados ao menos 202 casos em três cidades da Região 

Metropolitana, segundo as secretarias municipais de Saúde. 

Os primeiros casos sugiram no Recife, no início do mês passado. Desde o 

dia 1º de outubro, foram contabilizadas 134 pessoas com sintomas. 

Em Camaragibe, foram 62 registros até a manhã desta terça. Paulista, 

terceira cidade a registrar pacientes, contabilizou mais três pessoas, subindo o total para 

seis. 

 

 

  Notícia Internacional 

 

OPAS pede cautela enquanto casos de COVID-19 aumentam nas 
Américas 

Link: https://www.paho.org/pt/noticias/24-11-2021-opas-pede-cautela-enquanto-casos-covid-19-

aumentam-nas-americas 

 24/11/2021 

Fonte: Site Paho Org 

 
 

 Com a Europa registrando picos recordes de infecções e os casos de COVID-19 

aumentando 23% nas Américas na semana passada, não há espaço para complacência no combate à 

pandemia, alertou nesta quarta-feira (24) a diretora da Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS), Carissa F. Etienne. 

À medida que as celebrações de fim de ano se aproximam, vacine-se, mantenha 

reuniões pequenas e garanta o uso de máscaras e o distanciamento social, especialmente em 

ambientes fechados, pediu a diretora da OPAS durante a coletiva de imprensa semanal da 

Organização. 
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Nas últimas semanas, muitos países europeus notificaram um número recorde de 

novos casos, apesar da alta cobertura de vacinação. 

 

Covid: o que se sabe sobre nova variante detectada na África do Sul 
Link: https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2021/11/26/covid-o-que-se-sabe-sobre-nova-

variante-detectada-na-africa-do-sul.ghtml 

26/11/2021 

Fonte: Site G1 Globo. 

 

 Variante B.1.1.529 tem 50 mutações, algo nunca visto antes. Ainda não se 

sabe se ela é mais perigosa ou transmissível, mas alterações genéticas preocupam por 

possível defasagem das vacinas. 

 Há a expectativa de que, nesta sexta-feira (26), a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) batize com um codinome grego uma nova variante do coronavírus que foi 

registrada pela primeira vez na África do Sul e já é considerada aquela com o maior 

número de mutações. 

 

                     Portugal volta ao estado de calamidade  
 

Link: https://pt.euronews.com/2021/11/25/portugal-volta-ao-estado-de-calamidade 

 25/11/2021 

Fonte: Site Euronews 
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Portugal volta, no dia 1 de dezembro, ao estado de calamidade. Com o número de casos e de 

mortes por Covid-19 a aumentar, o governo quer evitar a todo o custo um cenário parecido ao de 

janeiro deste ano, particularmente trágico. 

As medidas ficam mais apertadas, a pensar nas festas de Natal e fim de ano: A máscara volta 

a ser obrigatória nos espaços fechados, o tele trabalho e os auto testes regulares são encorajados e o 

regresso às aulas é adiado em uma semana, para evitar que as crianças e adolescentes sejam veículos 

de transmissão depois das reuniões familiares. 

Alemanha bate recorde de casos e supera 100.000 mortes por covid-19 

Link https://www.biznews.com.br/alemanha-bate-recorde-de-casos-e-supera-100-000-mortes-por-covid-

19 

 26/11/2021 

Fonte: Site Biznews 

 

.

Mais de 100.000 pessoas morreram de covid-19 na Alemanha desde o início da pandemia e 

um novo recorde diário de infecções: o país enfrenta a onda mais violenta da doença, o principal 

desafio para o novo governo que assumirá o poder. 

Nas últimas 24 horas, o país registrou 351 mortes, o que elevou o desde o início da pandemia 

de coronavírus a 100.119 vítimas fatais, anunciou o Instituto Robert Koch do governo federal. 

O instituto também registrou 75.961 novas infecções, um novo recorde diário para a maior 

economia da zona do euro. A média móvel (últimos sete dias) também atingiu um pico máximo de 

419,7 infecções por 100 mil habitantes. 

A pandemia é o principal desafio para a nova coalizão governamental, que deve assumir o 

poder em dezembro, após o acordo anunciado entre social-democratas, verdes e liberais. 

https://www.biznews.com.br/alemanha-bate-recorde-de-casos-e-supera-100-000-mortes-por-covid-19
https://www.biznews.com.br/alemanha-bate-recorde-de-casos-e-supera-100-000-mortes-por-covid-19
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