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 Notícia Municipal Aracaju inicia 

aplicação de 3ª dose para 18+ 

                Prefeitura cria painel de controle do Aedes aegypti em Aracaju 

Link:https://www.aracaju.se.gov.br/noticias/93496/prefeitura_cria_painel_de_controle_do_aedes_aegypti_em_ar

acaju.html 

03/12/2021 

Fonte: Prefeitura de Aracaju 

 

Com o objetivo de melhorar ainda mais o controle do Aedes aegypti na capital, a Prefeitura 

de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), está finalizando a criação de 

um painel de monitoramento das doenças transmitidas pelo vetor. A nova ferramenta deve estar 

disponível nos próximos 15 dias e mostrará diversos gráficos dos casos notificados e confirmados de 

dengue, zika e chikungunya em Aracaju. 

Essa plataforma auxiliará os gestores a tomarem decisões mais precisas e, 

consequentemente, com melhores resultados no controle do mosquito. Semanalmente, vamos 

atualizar os dados, que mostrarão em gráficos o número de confirmações e notificações em cada 

bairro. 

Com vacinação itinerante, Aracaju imunizou mais 27,8 mil pessoas nesta 

semana 

Link: 
https://www.aracaju.se.gov.br/noticias/93505/com_vacinacao_itinerante,_aracaju_imunizou_mais_27,8_mil_pes

soas_nesta_semana.html 

03/12/2021 

Fonte: Prefeitura de Aracaju 
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Com o surgimento de uma nova variante do coronavírus, a Ômicron, mais transmissível e 

com cinco casos já confirmados no Brasil, se faz ainda mais indispensável o contínuo avanço da 

vacinação contra a covid-19.  

Por isso, desde quarta-feira (1º), a Prefeitura de Aracaju executa duas novas estratégias 

itinerantes para aumentar o acesso à imunização: a vacinação nas escolas e o carro da vacina. Assim, 

durante toda esta semana, o Município imunizou mais 27.872 contra a covid-19, totalizando 517.493 

aracajuanoss com idades a partir de 12 anos vacinados com ao menos uma dose, o que representa 

92,95% da população. Com as duas doses, já são 455.079, ou 80,88% da população vacinável.  

A vacinação nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs), é uma parceria entre 

as Secretarias Municipais da Saúde (SMS) e da Educação (Semed) e visa a atingir o público com 

idade acima dos 12 anos.  

Já o carro da vacina é uma ação itinerante da SMS, que percorre os bairros da capital para 

aplicação de primeira, segunda e terceira doses do imunizante contra a covid. Para receber a dose do 

imunizante, basta ter idade acima de 12 anos, apresentar cartão de vacinação, comprovante de 

residência e documento com foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMATIVO – SE 47 | CIEVS | CIGE | ASPLANDI | GAB | SMS  

 

4 
CIVES-Aracaju/Secretaria Municipal da Saúde | Aracaju |06.12.2021 Edição 12 _SE 48 

 

 

Notícia Estadual 

 

SES reforça a necessidade de completar o esquema vacinal diante do 
aparecimento de novas variantes da Covid-19 

Link: 

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

aparecimento_de_novas_variantes_da_covid_19  

29/11/2021 

Fonte: Site Sergipe governo do Estado. 

 

Secretaria de Estado da Saúde acompanha com atenção às orientações do Ministério 

da Saúde quanto às ações relacionadas ao surgimento da nova variante de interesse do coronavírus, 

batizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) de Ômicron. 

Ainda não há casos confirmados no Brasil, mas o Ministério da Saúde proibiu  vôos 

vindos dos países africanos África do Sul, Botsuana, Lesoto, Namíbia, Zimbábue e Eswatini (ex-

Suazilândia) a partir de hoje, 29. 

A SES reforça a importância da vacinação contra a Covid-19 na proteção, inclusive, 

das novas variantes. Dados do programa estadual de imunização apontam que 204 mil sergipanos 

estão com a segunda dose atrasada. Isso significa que as vacinas já foram distribuídas pela SES e 

estão nos postos de saúde aguardando a população. 

De acordo com o último boletim epidemiológico, 60,91% da população sergipana apta a 

tomar a vacina está totalmente imunizada e já foram distribuídas mais de três milhões de doses de 

vacinas aos 75 municípios sergipanos 
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Notícias Nacionais 
 

Anvisa atualiza lista de restrições de voo para países da África 
Link: https://www.biznews.com.br/anvisa-atualiza-lista-de-restricoes-de-voo-para-paises-da-africa/ 

29/11/2021 

Fonte: Site Biznews 

  

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou, na noite de ontem (27), uma 

nota técnica complementar que inclui mais quatro países africanos na lista de restrição de voos e 

desembarque no Brasil. São eles Angola, Malawi, Moçambique e Zâmbia. 

Segundo a agência, passageiros que estiveram nesses países podem ser portadores da 

variante Ômicron do novo coronavírus, que já foi identificada na Europa, mas que ainda não foi 

amplamente estudada. Para que a restrição de voo seja colocada em prática, a Anvisa depende de 

portaria conjunta com a Casa Civil, Ministério da Saúde e Ministério da Justiça e Segurança Pública. 

A Anvisa já havia emitido nota técnica recomendando que visitantes da África do Sul, 

Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue não desembarcassem no Brasil. Outros países, 

como Estados Unidos, Inglaterra, Holanda e França já estabeleceram medidas similares. 

A variante Ômicron segue como alvo de pesquisas aceleradas em centros médicos e 

universidades da região sul da África, também conhecida como África Austral. 
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SP confirma terceiro caso da variante Ômicron no Brasil 
Link: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/12/01/sp-confirma-terceiro-caso-da-variante-

omicron-no-brasil.ghtml 

01/12/2021 

Fonte: Site G1São Paulo 

 
A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo confirmou nesta quarta-feira (1°) o terceiro 

caso da variante Ômicron no Brasil. 

Trata-se do passageiro da Etiópia que desembarcou no Aeroporto Internacional de São Paulo, 

em Guarulhos, na Grande SP, no último sábado (27), quando testou positivo para Covid-19. 

A amostra foi sequenciada geneticamente pelo Instituto Adolfo Lutz. Ainda segundo a pasta, 

o homem de 29 anos foi testado no aeroporto ao desembarcar no país e não apresentava sintomas. 

Ele é vacinado com as duas doses do imunizante da Pfizer e passa bem. 

A gestão estadual também afirma que ele está em isolamento domiciliar desde o último 

sábado e é acompanhado pela vigilância do município de Guarulhos, local onde reside. 

Outros dois casos 

Nesta terça (31), o Instituto Adolfo Lutz já havia confirmado os dois primeiros casos de 

contaminação de Covid pela variante: um casal de missionários brasileiros, que moram na África do 

Sul e vieram para São Paulo visitar familiares que residem na Zona Leste da capital paulista. 

Eles não moram no Brasil e, por conta disso, não tinham registro no VaciVida de vacinação 

deles contra a Covid no estado de São Paulo 
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                   Brasil discute restrição a mais países para conter variante 
Ômicron 

Link: https://www.metropoles.com/brasil/saude-br/brasil-discute-restricao-a-mais-paises-para-conter-

variante-omicron 

29/11/2021 

Fonte: Site Metropoles 

 
 

O grupo interministerial responsável por avaliar o fechamento de fronteiras no Brasil deve se 

reunir nesta segunda-feira (29/11) para considerar a inclusão de novos países. A restrição é feita para 

tentar conter a nova variante da Covid-19, Ômicron, identificada pela primeira vez na África do Sul. 

Até o momento, o Brasil já fechou as fronteiras para seis países africanos: África do Sul, Botsuana, 

Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue. 

Experimento mostra ser possível estimular imunidade de recém-nascidos 

contra HIV 

Link: https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/experimento-mostra-ser-possivel-estimular-imunidade-

de-recem-nascidos-contra-hiv/ 

01/12/2021 

Fonte: Site São Paulo 

 
Estudo conduzido na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP) 

mostrou ser possível potencializar a resposta imune de recém-nascidos contra o vírus HIV, causador 

da Aids. A descoberta, realizada em cultura celular e descrita no Journal of Infectious Diseases, 

amplia a possibilidade de novas intervenções terapêuticas para a proteção contra doenças infecciosas 

nesse período da vida. 

No experimento, os pesquisadores estimularam a resposta inata (primeira linha de 
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defesa imune, que não é específica para um patógeno e envolve células como macrófagos, 

monócitos e neutrófilos) em células oriundas do cordão umbilical de bebês cujas mães não tinham 

HIV por meio de um composto sintético denominado CL097. Em seguida, a equipe do Laboratório 

de Investigação Médica 56 incubou o vírus nas células in vitro. O composto se mostrou eficiente em 

promover respostas antiviral e inflamatória, inibindo a replicação do HIV nas células do cordão 

umbilical. 

 

Saúde investiga possível caso da variante ômicron no Distrito Federal 
Link: https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2021/11/30/saude-investiga-possivel-caso-da-

variante-omicron-no-distrito-federal.ghtml 

30/11/2021 

Fonte: Site G1 Distrito Federal 

 
A Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou, no começo da tarde desta terça-feira 

(30), que investiga um possível caso de infecção por Covid-19 com a variante ômicron. Segundo o 

Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Distrito Federal (Cievs), a pessoa 

está isolada e é monitorada pela equipe do Cievs. 

Ele havia viajado para a África do Sul e voltou ao Brasil no mesmo voo que chegou ao 

Aeroporto de Guarulhos no último sábado (27), onde houve outro caso suspeito. De São Paulo, ele 

embarcou em outra aeronave para Brasília. 

Segundo a Secretaria de Saúde, o viajante fez o teste para Sars-Covid-2 na segunda-feira (29) 

e o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-DF) encontrou "resultado detectável". Informou 

que "o Lacen-DF já iniciou as análises para sequenciamento genético da amostra, com o objetivo de 

verificar se trata-se da variante ômicron". 
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Comprovante de vacinação contra Covid é exigido em 15 capitais 
Link: https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2021/12/03/comprovante-de-vacinacao-covid-

capitais.ghtml 

03/12/2021 

Fonte: Site G1 globo 

 
A exigência de comprovante de vacinação está em vigor em ao menos 15 capitais do 

país, segundo um levantamento do g1: Brasília, Cuiabá, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, 

Manaus, Natal, Palmas, Porto Velho, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e 

Teresina. 

Além delas, Aracaju, a partir do dia 17, exigirá a comprovação da vacinação ou teste 

negativo de Covid para eventos abertos com até 5 mil pessoas e fechados com até 3 mil. Essa 

exigência será válida até 9 de janeiro. Já em Belém, o governo do Pará anunciou a exigência de 

comprovante para entrar em bares, restaurantes, cinemas, teatros, equipamentos turísticos, igrejas e 

outros locais a partir de segunda-feira (6). 

Vacinas agem contra covid grave, mesmo com nova variante 

Link: https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2021-12/vacinas-agem-contra-covid-grave-

mesmo-com-nova-variante 

03/12/2021 

Fonte: Site Agencia Brasil. 

 

 

Cientistas sul-africanos concluíram que as vacinas existentes contra a covid-19 evitam 

a doença grave com a variante Ômicron do SARS-CoV-2. Avanços preliminares de um estudo 

indicam que o teste de PCR permite perceber se o contágio é com a nova mutação, sem ter que 

segmentar o genoma. 

A Rede de Vigilância do Genoma da África do Sul (NGS-SA) apresentou os estudos 
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sobre a Ômicron à Comissão de Saúde do Parlamento. Apesar de ainda necessitarem de tempo para 

ajustar os dados, sobre o que já consideram o início da quarta onda da pandemia, garantem que estão 

concentrados na transmissibilidade e no efeito da imunidade que as vacinas proporcionam. A 

genética da Ômicron é completamente diferente da variante Delta ou das variantes anteriores. 

Os cientistas ainda não sabem se o período da incubação se mantém numa média de cinco 

dias. No entanto, Lessels garante que “as vacinas são a ferramenta que pode evitar a doença grave e a 

hospitalização”. 

 

Dengue em alta: Recife confirma nova morte pela doença este ano, e taxa 

de detecção de casos está acima do limite máximo 
Link: https://jc.ne10.uol.com.br/colunas/saude-e-bem-estar/2021/12/14916124-dengue-em-alta-recife-

confirma-nova-morte-pela-doenca-este-ano-e-taxa-de-deteccao-de-casos-esta-acima-do-limite-

maximo.html 

01/12/2021 

Fonte: Je. Ne. 

 
A Sesau confirma mais uma morte causada por arbovirose na capital pernambucana. A vitima 

é uma mulher de 90 anos, que foi a óbito por dengue e morava no bairro do Engenho do meio, na zona Oeste 

da cidade. Já é a quinta morte provocada, neste anos, pelo Aedes aegypti no Recife. 
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Notícia Internacional 

 

Rússia diz que vacina Sputnik deve funcionar contra Ômicron 
Link: https://www.istoedinheiro.com.br/russia-diz-que-vacina/ 

29/11/2021 

Fonte: Site Isto é Dinheiro 

 
A Rússia disse nesta segunda-feira que estará pronta para fornecer vacinas de reforço para 

proteção contra a variante Ômicron do coronavírus, se necessário, e o Kremlin disse que a reação do 

mercado financeiro à nova cepa foi emocional e não baseada em dados científicos. 

A variante Ômicron, altamente mutada, levou investidores a se protegerem na sexta-feira, 

e a Organização Mundial da Saúde (OMS) disse que é provável que a cepa se espalhe 

internacionalmente, representando um risco muito alto de surtos de infecção que podem ter 

consequências severas em alguns lugares. 

A Rússia foi rápida em desenvolver sua vacina de duas doses, a Sputnik V, no ano passado 

e também implementou a vacina Sputnik Light, de uma dose, ambas as quais afirmam ter 

demonstrado alta eficácia em testes, mas ainda aguardam aprovação da OMS. 

Terapia com células-tronco em paciente dos EUA mostra avanço contra 
a diabetes tipo 1, mas resultado ainda não é a 'cura'; entenda 

 
Link: https://g1.globo.com/saude/noticia/2021/11/30/terapia-com-celulas-tronco-em-paciente-dos-eua-

mostra-avanco-contra-a-diabetes-tipo-1-mas-resultado-ainda-nao-e-a-cura-entenda.ghtml 

 30/11/2021 

Fonte: Site G1 globo. 

 
Em 18 de outubro, a farmacêutica americana Vertex Pharmaceuticals divulgou 

resultados de um transplante de células feito em um paciente com diabetes tipo 1. No caso desta 

doença, o pâncreas para de produzir insulina e a pessoa passa a depender de injeções do hormônio, 
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normalmente aplicadas várias vezes ao dia, para sobreviver. 

Os resultados divulgados pela empresa ainda são de fase 1/2 – eles avaliaram a 

segurança do transplante – e não foram revisados por outros cientistas nem publicados em revista. 

Costa Rica relata surto de malária no Norte, 138 casos confirmados no 

mês passado 

Link: http://outbreaknewstoday.com/costa-rica-reports-malaria-outbreak-in-the-north-138-confirmed-

cases-in-past-month-27027/ 

 04/12/2021 

Fonte: Site Outbreaknewstoday 

 
As autoridades de saúde da Costa Rica relatam um aumento nos casos de malária nas 

últimas quatro semanas na Zona Norte, o que levou ao reforço da operação da cerca epidemiológica 

no corredor de fronteira. Os serviços de saúde locais confirmaram que houve um total de 138 casos 

até 27 de novembro, dos quais 13 são de pessoas que já tinham sido infectadas pela doença. 

Autoridades do Ministério da Saúde, do Fundo de Seguridade Social da Costa Rica (CCSS), com o 

apoio da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), mantêm um cerco epidemiológico nas 

comunidades de Medio Queso, San Gerardo, Cuatro Esquinas, Isla Chica, La Trocha, Las Delicias e 

Coquital, com o objetivo de evitar que os casos se espalhem para locais próximos ou para outros 

territórios da região. Consideram um caso suspeito quando uma pessoa que reside ou visitou uma 

área de malária com transmissão ativa nos últimos 40 dias apresenta um quadro de febre 

intermitente que geralmente é acompanhada de dor de cabeça, dor muscular, calafrios e sudorese. 

 

 
 
 

 

 


