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 Notícia Municipal Aracaju inicia 

aplicação de 3ª dose 

Aracaju promove ações nos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência 

contra as Mulheres 

Link: 
https://www.aracaju.se.gov.br/noticias/93487/aracaju_promove_acoes_nos_21_dias_de_ativismo_pelo_fim_da_

violencia_contra_as_mulheres.html 

07/12/2021 

Fonte: Prefeitura de Aracaju 

 

Entre 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e 10 de dezembro, Dia Internacional dos 

Direitos Humanos, acontece a ação internacional 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra 

Mulheres. 

Reforço Janssen: pessoas vacinadas em outro estado devem se cadastrar no 
VacinAju 

Link: 
https://www.aracaju.se.gov.br/noticias/93574/reforco_janssen_pessoas_vacinadas_em_outro_estado_devem_se_cadas

trar_no_vacinaju.html 

10/12/2021 

Fonte: Prefeitura de Aracaju 

 
 



CIVES-Aracaju/Secretaria Municipal da Saúde | Aracaju |13.12.2021 Edição 13_SE 49

 

Com o envio dos imunizantes contra a covid-19 para aplicação da dose de reforço de quem 

recebeu a vacina Janssen, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, 

passou a disponibilizar o cadastro no site do VacinAju para aquelas pessoas que se vacinaram 

anteriormente em outro estado e atualmente residem na capital.  

Pessoas que receberam a dose da Janssen fora de Sergipe e atualmente estão residindo em 

Aracaju devem solicitar a dose de reforço através do 

https://aracajusms.voipy.com.br/sisvacinacao/Formulario preencher o formulário e anexar os 

documentos solicitados. Nessa mesma página, o usuário deverá consultar sua situação cadastral e 

após validação e emissão do código, poderá buscar um dos pontos de vacinação destinados ao 

atendimento desse público. 

Pessoas que se vacinaram em outros municípios devem buscar o mesmo local para receber a 

dose de reforço. 

Sábado Saudável: Prefeitura realizou mais de 1.471 atendimentos de 

saúde 

Link: 

https://www.aracaju.se.gov.br/noticias/93599/sabado_saudavel_prefeitura_realizou_mais_de_1.471_atendimento

s_de_saude.html 

11/12/2021 

Fonte: Prefeitura de Aracaju 

 

 
 

Em mais uma edição do ‘Sábado Saudável’, iniciativa da Prefeitura de Aracaju, coordenada 

pela Secretaria Municipal da Saúde, os aracajuanos puderam acessar o serviço de vacinação contra 

a covid-19 em oito Unidades Básicas de Saúde (UBSs), além de atendimento exclusivo com 

serviços voltados à saúde da mulher.  

No sábado (11), foram 664 pessoas vacinadas contra a covid-19, e 807 procedimentos 

realizados, entre exame citopatológico (lâmina), agendamento para mamografia, aferição de pressão 

arterial, glicemia, teste de gravidez e testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites B e C. Entre os 

serviços com maior procura, foram realizados 117 agendamentos para a mamografia.  
 

https://www.aracaju.se.gov.br/noticias/93599/sabado_saudavel_prefeitura_realizou_mais_de_1.471_atendimentos_de_saude.html
https://www.aracaju.se.gov.br/noticias/93599/sabado_saudavel_prefeitura_realizou_mais_de_1.471_atendimentos_de_saude.html
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Notícias Nacionais 

 

Notícia Estadual 

 

Secretaria de Estado da Saúde recebeu mais um lote da Pfizer 
Link: https://www.se.gov.br/noticias/saude/secretaria_de_estado_da_saude_recebeu_mais_um_lote_da_pfizer 

06/12/2021 

Fonte: Site Sergipe governo do Estado. 

 

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebeu no sábado, 04, nova remessa de imunizante 

contra a Covid-19. Foram  69.030 imunobiológicos da Pfizer encaminhadas para a Central de 

Armazenamento e Distribuição no Centro Administrativo da SES.  

Diante dessa nova remessa, o quantitativo enviado pelo Ministério da Saúde chega a 

3.916.265 doses de vacinas. Para os municípios sergipanos, entre primeira e segunda doses, já foram 

encaminhadas 3.728.790 unidades. Em relação às aplicações, 1.718.030 foram aplicadas como 

primeira dose; 1.421.815 como segunda dose; 40.125 como dose única e 164.780 como dose de 

reforço. 

 

 
Instituto Butantan tem 15 milhões de doses de CoronaVac paradas 

 
Link: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/12/06/instituto-butantan-tem-15-milhoes-de-doses-

de-coronavac-paradas.ghtml 

06/12/2021 

Fonte: Site G1 globo. 
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O Instituto Butantan tem 15 milhões de doses da vacina CoronaVac contra a Covid-19 

paradas em estoque, segundo levantamento feito pela TV Globo. Nem o governo federal, nem os 

estados manifestaram intenção de compra dos imunizantes. 

A CoronaVac, produzida pelo Butantan em parceria com a chinesa Sinovac, começou a ser 

aplicada na população brasileira no começo deste ano, e era a única disponível no país. 

Posteriormente, outras três vacinas passaram a fazer parte da campanha nacional: AstraZeneca, 

Pfizer e Janssen.. 

Campo Grande retoma barreira sanitária nesta terça, com realização de 
testes da Covid em aeroporto 

Link: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/12/06/instituto-butantan-tem-15-milhoes-de-doses-

de-coronavac-paradas.ghtml 

06/12/2021 

Fonte: Site G1 globo 

 

Após a confirmação da nova variante do coronavírus, a Ômicron, em solo brasileiro, a 

Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) retoma, nesta terça-feira (7), os trabalhos de prevenção 

desenvolvidos em barreiras sanitárias. A partir das 8h, passageiros que desembarcarem no Aeroporto 

Internacional de Campo Grande serão convidados a fazer o teste rápido e receberão orientações 

sobre medidas de prevenção contra a Covid. 
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Conforme a Sesau, a intenção é que a barreira funcione todos os dias, por pelo menos 16 

horas. Neste período, pessoas vindas de outros estados, principalmente, São Paulo e Rio de Janeiro 

serão abordadas. 

Depois de 8 meses, Rondônia volta a registrar filas por leito para 
tratamento da Covid 

Link: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/12/06/instituto-butantan-tem-15-milhoes-de-doses-

de-coronavac-paradas.ghtml 

06/12/2021 

Fonte: Site G1 globo 

 

 

Em julho de 2021, a Unidade de Assistência Médica Intensiva (AMI) e o Hospital de 

Campanha da Zona Leste de Porto Velho, não tinham mais pacientes internados com Covid-19 e por 

isso, os leitos das duas unidades começaram a ser reduzidos por conta da queda no número de 

internações. A queda foi de 77,5% nos leitos clínicos e 72,5% em Unidades de Terapia Intensiva 

(UTI). De acordo com o relatório do governo, 288 leitos, entre UTI e clínicos, estão disponíveis no 

estado. Desses, 148 estão ocupados por pessoas com suspeita ou confirmação do vírus. As 

internações estão distribuídas em: 

Rede Pública Estadual - 99 

Rede Privada - 3 

Rede Municipal - 45 

Rede Filantrópica - 1 
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Sotrovimabe: dados apontam que medicamento é eficaz contra ômicron, 
diz fabricante 

Link: https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2021/12/07/sotrovimabe-estudo-pre-clinico-aponta-

que-medicamento-e-eficaz-contra-omicron-diz-fabricante.ghtml 

07/12/2021 

Fonte: Site g1. Globo 

  
 

A farmacêutica britânica GSK disse nesta terça-feira (7) que sua terapia contra Covid-19 

baseada em anticorpos desenvolvida com a parceira norte-americana Vir Biotechnology é eficaz 

contra todas as mutações da nova variante ômicron do coronavírus. Segundo a GSK, o sotrovimabe 

funciona contra todas as 37 mutações identificadas até o momento na proteína spike da ômicron. Os 

dados ainda não passaram por revisão científica. 

Na semana passada, outros dados pré-clínicos mostraram que o remédio funcionou contra 

mutações cruciais da nova variante. 

 

Brasileiras ou estrangeiras que entrarem no Brasil sem estarem 
vacinados terão que cumprir quarentena 

Link: https://imprensa24h.com.br/brasileiras-ou-estrangeiras-que-entrarem-no-brasil-sem-estarem-

vacinados-terao-que-cumprir-quarentena/#.YbOdwllv8dU 

10/12/2021 

Fonte: Site Impresa 24h. 

 

 

https://imprensa24h.com.br/brasileiras-ou-estrangeiras-que-entrarem-no-brasil-sem-estarem-vacinados-terao-que-cumprir-quarentena/#.YbOdwllv8dU
https://imprensa24h.com.br/brasileiras-ou-estrangeiras-que-entrarem-no-brasil-sem-estarem-vacinados-terao-que-cumprir-quarentena/#.YbOdwllv8dU
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Todas pessoas, brasileiras ou estrangeiras, que entrarem no Brasil por via aérea, a partir 

deste sábado, 11, terão que apresentar documentos de teste negativo para a covid-19 e comprovante 

de vacinação, caso contrário vão ter que passar por uma quarentena de cinco dias na cidade de 

destino. 

Na hipótese de voo com conexões ou escalas em que o viajante permaneça em área restrita 

do aeroporto, os prazos referidos serão considerados em relação ao embarque no primeiro trecho da 

viagem. 

Até então, o viajante oriundo de outro país tinha que mostrar somente a Declaração de 

Saúde do Viajante (DSV), documento preenchido no site da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa), e um teste RT-PCR negativo feito até 72 horas antes do embarque. 

A portaria interministerial, que trata das restrições, medidas e requisitos excepcionais e 

temporários para entrada no país, em decorrência dos riscos de contaminação e disseminação do 

coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19) está publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 

9.  

Brasil tem 126 mortes por Covid-19 em 24 horas; seis estados e o DF não 
atualizam dados neste sábado 

Link: https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2021/12/11/brasil-tem-126-mortes-por-covid-19-em-

24-horas-seis-estados-e-o-df-nao-atualizam-dados-neste-sabado.ghtml 

11/12/2021 

Fonte: Site g1. Globo 

 

País contabiliza 616.859 óbitos e 22.185.663 casos de coronavírus desde o início da 

pandemia, segundo balanço do consórcio de veículos de imprensa com dados das secretarias de 

Saúde. 

https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2021/12/11/brasil-tem-126-mortes-por-covid-19-em-24-horas-seis-estados-e-o-df-nao-atualizam-dados-neste-sabado.ghtml
https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2021/12/11/brasil-tem-126-mortes-por-covid-19-em-24-horas-seis-estados-e-o-df-nao-atualizam-dados-neste-sabado.ghtml
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Sem dados de seis estados e do Distrito Federal, o Brasil registrou neste sábado (11) 126 mortes por 

Covid-19 nas últimas 24 horas, com o total de óbitos chegando a 616.859 desde o início da pandemia. Com 

isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias ficou em 179. Em comparação à média de 14 dias atrás, a 

variação foi de -21% e aponta tendência de queda. 

Comunicação de Risco Rede CIEVS 

Link: file:///C:/Users/lrlobo/Dropbox/My%20PC%20(SALA-

SITUACAO)/Downloads/Comunica%C3%A7%C3%A3o%20de%20Risco%2020%20-

%20Nova%20variante%20Omicron%2012-12-2021-%20as%2020h%20final.pdf 

11/12/2021 

Fonte: Ministério da Saúde 

 

MINAS GERAIS 

No dia 29 de novembro, o CIEVS MG notificou o caso suspeito, de nacionalidade Africana, 

sem histórico vacinal, que teve histórico de viagem ao Congo, passando pela Turquia, nos últimos 

14 dias, que desembarcou em Guarulhos em 20 de novembro e continuou para Belo Horizonte, 

onde reside. No dia 22, iniciou os sintomas e procurou serviço assistencial, a amostra foi detectável 

para SARS-CoV-2, sua amostra foi encaminhada para sequenciamento na Fundação Ezequiel Dias 

– Funed, LACEN MG. No dia 03 de dezembro foi descartado para VOC Ômicron o caso. O 

resultado do sequenciamento identificou a variante sob monitoramento para SARS-CoV-2 linhagem 

B.1.6402. 

Em 11 de dezembro o CIEVS MG notificou 01 caso suspeito proveniente do continente 

africano, que testou positivo para COVID-19. Este teve sua amostra coletada e encaminhada a 

FUNED para sequenciamento. O caso segue em investigação. 

SÃO PAULO  

No dia 27 de novembro, o CIEVS SP notificou o primeiro caso suspeito de viajante 

proveniente da Etiópia/África (voo Ethiopian 506), com duas doses de vacina (Pfizer), que 

desembarcou no aeroporto de Guarulhos. O viajante entrou no país com RT-PCR negativo e 

assintomático. Realizou o exame no próprio aeroporto, e, a partir do resultado positivo, 

imediatamente, foi orientado para isolamento. Amostra coletada no aeroporto foi enviada para 

Instituto Adolfo Lutz – IAL, Laboratório Central de Saúde Pública – LACEN, para avaliação para o 

sequenciamento. Segue em monitoramento junto com a vigilância sanitária local, que estão em 

contato com as autoridades aeroportuárias para acesso a lista dos demais passageiros para 
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rastreamento e orientações. Em 01 de dezembro CIEVS SP informou sobre o resultado do 

sequenciamento completo que confirma o primeiro caso para VOC Ômicrom.  

O CIEVS SP realizou a notificação, em 30 de novembro, de 02 casos confirmados para 

VOC Ômicron. O sequenciamento foi realizado no Hospital Albert Einstein, após a coleta do teste 

de RTPCR para viagem programada para o dia 25 de novembro. As alíquotas do casal foram 

encaminhadas para o IAL/SP para confirmação do resultado. Ambos, seguem em isolamento 

domiciliar, com sintomas leves e vacinação completa.  

Em 05 de dezembro o CIEVS SP notificou sobre 01 caso suspeito VOC Ômicron. O caso 

tratase do sexo feminino de 40 anos. A mesma saiu do Brasil em 13/11/2021 com destino a França 

ficando em Paris no dia 14/11/21. No mesmo dia foi para África - Cidade do Cabo e permaneceu 

até o dia 21/11. Em 22/11/21 foi para Port Elizabeth e voltou dia 25 para Cidade do Cabo, onde 

iniciou os sintomas como cefaleia, tosse, secreção nasal e dor na face. Em 26/11 voltou para Paris e 

permanecendo até 30/11/21. Chegou ao Brasil em 01/12/21. Paciente realizou Teste Rápido 

Antígeno em 03/12/2021 com resultado positivo para Covid-19. Em 05/12 foi orientada a cumprir 

isolamento e realizou coleta do PCR enviada para sequenciamento. Em 12 de dezembro a paciente 

teve o resultado do sequenciamento, sendo o caso confirmado para VOC Ômicron pelo Instituto 

Adolfo Lutz – IAL, Laboratório Central de Saúde Pública – LACEN. Em 11 de dezembro, o CIEVS 

SP notificou mais um caso confirmado de VOC Ômicron. Tratase de um homem sem deslocamento 

recente para outro País. Histórico de vacinação completo e com dose de reforço (Pfizer). Foi 

realizado teste de RT-PCR no dia 07/12 e no dia 10/12, foi confirmado para covid-19, com a 

realização do sequenciamento/genotipagem onde foi identificado a linhagem Ômicron, sendo o caso 

validado pelo Instituto Adolfo Lutz. Quanto a evolução clínica, relatou que apenas no dia 08/12 

apresentou sintomas de calafrio, mas que no momento estava assintomático. O caso segue em 

investigação e está realizando isolamento domiciliar.  

Até o momento o estado de SP foram confirmados 05 casos. Todos em isolamento 

domiciliar e monitorados pelo CIEVS SP. 

DISTRITO FEDERAL  

No dia 30 de novembro, o CIEVS DF notificou sobre 02 casos suspeitos, com 3 doses de 

vacinação (Pfizer) visto retorno da Etiópia/África (voo Ethiopian 506) no dia 27 de novembro, em 
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Guarulhos e seguiram para Brasília, onde residem. O CIEVS DF realizou o contato dos dois 

viajantes para orientação de isolamento e solicitação de testagem. O caso 1 realizou o RT-PCR em 

29 de novembro, que foi detectável para SARS-CoV-2, assintomático e em isolamento, e sua 

amostra foi enviada para sequenciamento em 30 de novembro. Em 02 de dezembro pelo método 

laboratorial de sequenciamento parcial que identificou a VOC Ômicron. A alíquota foi enviada para 

o LACEN SP – IAL/SP, Laboratório de Referência Nacional para o sequenciamento completo. Esse 

é o primeiro caso no Distrito Federal para a VOC Ômicron. O caso 2 do Distrito Federal, 

apresentou sintomas leves (coriza, mialgia e dor de garganta) e realizou o antígeno, mas foi não 

detectável para SARS-CoV-2, entretanto, no dia 30 de novembro, foi solicitado o teste de RT-PCR. 

No dia 01 de dezembro o resultado para RT-PCR foi detectável e foi enviado para sequenciamento. 

Em 02 de dezembro pelo método laboratorial de sequenciamento parcial que identificou a VOC 

Ômicron. A alíquota foi enviada para o LACEN SP – IAL/SP, Laboratório de Referência Nacional 

para sequenciamento completo. Esse é o segundo caso provável no Distrito Federal para a VOC 

Ômicron. No dia 30 de novembro, foi disponibilizado ao CIEVS DF, a lista de passageiro do voo 

ET 506, com mais dois viajantes residentes em Brasília, pelo CIEVS Nacional, para rastreamento 

de contatos.  

O CIEVS DF entrou em contato com os viajantes para informações de isolamento e 

testagem. Um caso foi descartado visto que não embarcou no ET 506 e o outro caso é residente de 

São Paulo e passou a ser acompanhado pelo CIEVS SP.  

A partir dos casos prováveis para VOC Ômicron no Distrito Federal, o CIEVS DF realizou o 

rastreamento de contatos nos passageiros referente ao voo do trecho Guarulhos para Brasília 

(Nacional), que adotou as duas fileiras anteriores, laterais e posteriores identificando 06 possíveis 

contatos. O CIEVS DF realizou a entrevista e coleta de 03 amostras que foram negativas para RT-

PCR no dia 03 de dezembro, entretanto esses serão novamente testados para descarte dos possíveis 

casos. Os outros 03 possíveis contatos agendaram a testagem para coleta no dia 03 de dezembro. 

Estes contatos foram descartados após testagem. No DF temos 02 casos para VOC Ômicron. 

GOIÁS  

No dia 11 de dezembro o CIEVS Goiás notificou dois casos suspeitos de VOC Ômicron no 

Estado. Trata-se de uma família proveniente da África, que desembarcou no aeroporto de Brasília, e 

já estariam no município de Valparaíso de Goiás desde do dia 06/12. Foi realizado o teste de 
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antígeno negativo e realizado coleta para realização de RT-PCR com duas amostras positivas. Foi 

encaminhada alíquota para sequenciamento pela UFG/PUC (Projeto de sequenciamento do Estado) 

e houve o envio de amostras para FIOCRUZ – LACEN-GO e agurda os resultados. Ambos, seguem 

em monitoramento.  

Em 12 de dezembro o CIEVS Goiás realizou a notificação de mais dois casos confirmados 

para VOC Ômicron no Estado. Os casos tratam-se de duas pessoas do sexo feminino, que tiveram 

contato com dois viajantes provenientes de Luanda/Angola. As amostras foram encaminhadas para 

o sequenciamento tendo resultado positivo para VOC Ômicron. Apenas um dos casos relatou 

esquema vacinal, tendo apenas 1º dose do imunizante Coronavac em 15/09. Ambos os casos 

seguem em monitoramento. 

RIO DE JANEIRO  

No dia 01 de dezembro, o CIEVS RJ notificou o caso suspeito, que teve histórico de viagem 

esteve em 01/11 a 03/11 na província de Limpopo na África do Sul, permaneceu em Hoedspruit 

(03/11 a 07/11), foi para direção da Cidade do Cabo (07/11 a 11/11), viajou de carro pelas cidades 

de Mossel Bay, Jeffreys Bay, Porto Elizabeth e em 19/11 viajou para Johanesburgo para Etiopia que 

chegou ao Brasil por Guarulhos em 21/11 e continuou para Rio de Janeiro, onde reside. No dia 

29/11, foi realizada a coleta de RT-PCR pelo laboratório Lâmina e a amostra foi detectável para 

SARS- CoV2, sua amostra foi encaminhada para sequenciamento na Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz) para o laboratório de referência nacional. A viajante do sexo feminino, 29 anos, vacinada 

com duas doses Pfizer (1ª dose em 05/08 e 2ª dose em 26/10). Relato de RT-PCR detectável para 

SARS-CoV-2 em 09/08/21, onde apresentou distúrbios gustativos, olfativos e cefaleia, onde a 

coleta foi realizada na emergência do Hospital Copa D´or. No dia 03 de dezembro foi descartado 

para VOC Ômicron o caso. O resultado do sequenciamento completo identificou a VOC Delta para 

SARS-CoV-2. 

RIO GRANDE DO SUL  

No dia 30 de outubro, a Vigilância Epidemiológica do município de Santa Cruz do Sul, 

tomou conhecimento de um passageiro advindo da Cidade do Cabo, África do Sul e repassou a área 

técnica do estado que a partir deste momento passou a monitorar o caso e os possíveis contatos. A 

amostra foi colhida e confirmada por sequenciamento completo para VOC Ômicron. O caso trata-se 
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de viajante que retornou da Cidade do Cabo no dia 26 de novembro, realizou o teste de antígeno em 

30 de novembro, que foi detectável para SARS-CoV-2. Foi recomendado o isolamento e no dia 02 

de dezembro por apresentar sinais e sintomas leves realizou o RT-PCR. A paciente tem duas doses 

pela Pfizer, última em 16 de outubro. Durante o rastreamento de contatos, foi identificado 03 

contatos, estes casos foram descartados.  

Em 11 de dezembro, o CIEVS RS notificou um caso provável de VOC Ômicron. Trata-se do 

sexo feminino, que possuem apenas uma dose da vacina Moderna, a mesma mora na Flórida, 

chegou dia 05/12 em Porto Alegre. A amostra coletada foi encaminhada para a Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), onde foi sequenciada parcialmente, sendo detectada a 

VOC Ômicron. Seguem em isolamento domiciliar e monitorados pelo CIEVS RS. 

Notícia Internacional 

 

Portugal entre os dois cenários mais graves da Covid-19 e a multar no 
aeroporto, OMS faz apelo 

 
Link: https://pt.euronews.com/2021/12/10/portugal-entre-os-dois-cenarios-mais-graves-da-covid-19-e-a-

multar-no-aeroporto-oms-faz-ap 

10/12/2021 

Fonte: Site Euronews 

 
 

Portugal está entre os dois cenários mais graves da epidemia de Covid-19 previstos para esta 

temporada de outono e inverno devido ao surgimento da variante de preocupação (VdP) Ómicron, 

revelou a diretora-geral de Saúde, Graça Freitas. 

A estratégia revelada em outubro pela Direção-geral da Saúde (DGS) assentava em três 

cenários possíveis e tinha por objetivo minimizar os casos de doença grave e de mortalidade 

relacionados com o SARS-CoV-2. 
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No cenário 2, a incidência é elevada com uma ocupação moderada a elevada das camas de 

hospital pelos "doentes covid". 

No cenário 3, previa-se o surgimento de uma nova variante que iludisse as vacinas, 

aumentando a transmissibilidade, a gravidade da doença e saturando a ocupação hospitalar. 

"Eu diria que estamos entre o 2 e o 3 porque de facto há uma nova variante em circulação, 

mas até à data não demonstrou um potencial de ser mais grave do que as outras. Já apareceu em 

muitos pontos do mundo, incluindo em Portugal, tem havido muitos casos na África do Sul, mas 

não têm estado associados a maior gravidade", reconheceu Graça Freitas. 

De acordo com os últimos dados conhecidos, Portugal já diagnosticou pelo menos 37 casos 

infetados com a VdP Ómicron. 

Enquanto se aguardam dados mais concretos sobre a real gravidade desta nova estirpe do 

SARS-CoV-2, a DGS decidiu alargar para 14 dias o isolamento profilático inclusive dos casos 

suspeitos desta VdP.  

 
Vacinação obrigatória para trabalhar em Nova Iorque 

Link: https://pt.euronews.com/2021/12/07/vacinacao-obrigatoria-para-trabalhar-em-nova-iorque 

10/12/2021 

Fonte: Site Euronews 

 
O presidente da câmara de Nova Iorque decidiu que todos os trabalhadores da cidade 

são obrigados a vacinar-se. 

A medida tinha sido já aplicada aos funcionários públicos mas é agora alargada ao 

setor privado a partir de 27 de dezembro. Quem não cumprir será alvo de sanções. Trata-se da 

decisão mais rigorosa tomada até agora nos EUA. 
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India: casos de dengue e chikungunya aumentaram dramaticamente em 
Ahmedabad 

Link: http://outbreaknewstoday.com/india-dengue-chikungunya-cases-up-dramatically-in-ahmedabad-78437/ 

07/12/2021 

Fonte: Site Outbreaknewstoday 

 
Autoridades de saúde na cidade de Ahmedabad, no estado de Gujarat, no oeste da Índia, 

estão relatando um grande aumento nas doenças transmitidas por mosquitos, em particular a dengue 

e a chikungunya. 

Do início do ano até 4 de dezembro, as autoridades municipais relataram 2.999 casos de 

dengue no total, um aumento de quase 600% em relação ao total de 432 no ano passado. 

Além da dengue, os casos de chikungunya aumentaram 77% de 2020 a 2021 com 923 e 

1.630 casos, respectivamente. 

 

Noruega relata 33 casos confirmados de Omicron, novas restrições 

impostas 

Link: http://outbreaknewstoday.com/norway-reports-33-confirmed-omicron-cases-new-restrictions-imposed-22468/ 

08/12/2021 

Fonte: Site Outbreaknewstoday 

 
O Instituto Norueguês de Saúde Pública (NIPH) relatou 33 casos ômicron confirmados após o 

sequenciamento do genoma em 7 de dezembro. 
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Além disso, o instituto recebeu 182 amostras nos últimos dias, consideradas prováveis casos 

omicron para sequenciamento. Oslo é responsável por mais da metade dos casos confirmados (17) e 

106 dos casos prováveis. O condado de Viken relatou 8 casos confirmados e 57 casos prováveis. 

O governo norueguês instituiu novas restrições devido à variante Omicron e ao aumento 

recente do COVID-19 para incluir a reintrodução do modelo de semáforo em escolas e jardins de 

infância, quarentena de contatos próximos e medidas nacionais de controle de infecção. 

 

Nova versão da ômicron pode não ser detectada por PCR, dizem 
pesquisadores 

Link: https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2021/12/08/omicron-nova-versao-da-variante-e-

indetectavel-em-pcr-dizem-pesquisadores.htm 

08/12/2021 

Fonte: Site Uol 

 
 

Pesquisadores europeus descobriram que uma "versão furtiva (discreta)" da variante 

ômicron do coronavírus pode não ser detectada por meio de testes de PCR. A cepa ômicron, que 

tem nome científico de B.1.1.529, agora se divide em duas categorias: BA.1 e BA.2. Os cientistas 

identificaram a nova linhagem na África do Sul, Austrália e no Canadá, de acordo com a análise 

publicada na plataforma de compartilhamento de informações GitHub. Eles investigam agora se a 

nova versão da ômicron já se espalhou por outros países. 

Na prática, a BA.2 é detectada como coronavírus por todos os testes usuais, mas só pode ter 

sua mutação determinada por meio de testes genômicos. "As duas linhagens podem se comportar de 

maneira diferente", afirmou o professor François Balloux, diretor do University College London 

Genetics Institute, em entrevista ao jornal britânico The Guardian. "Há duas linhagens dentro da 

ômicron, BA.1 e BA.2, que são bastante diferenciadas geneticamente", explica. 

 


