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 Notícia Municipal Aracaju  

Vacinação itinerante: Aracaju já imunizou mais de mil alunos da rede 
municipal 

Link: 
https://www.aracaju.se.gov.br/noticias/93604/vacinacao_itinerante_aracaju_ja_imunizou_mais_de_mil_alunos_d

a_rede_municipal.html 

13/12/2021 

Fonte: Prefeitura de Aracaju 

 

Desde o dia 1° de dezembro, de maneira itinerante, a Prefeitura de Aracaju vem promovendo 

a vacinação contra covid-19 dos alunos da rede municipal de ensino. Somente nas duas primeiras 

semanas de adoção dessa nova estratégia de busca ativa, mais de 1.000 alunos já foram vacinados, a 

partir da ação realizadas pelas Secretarias Municipais da Educação (Semed) e da Saúde (SMS). 

Esta é uma das estratégias da Prefeitura para avançar cada vez mais no processo de vacinação 

da população contra a covid-19. Essa vacinação itinerante é direcionada às Escolas Municipais de 

Ensino Fundamental (Emefs) e visa atingir o público com idade acima dos 12 anos. A estimativa da 

SMS é de que 7.800 crianças, ou 30% dos que ainda não se imunizaram, possam ser vacinadas. 

Prefeitura presta apoio a municípios afetados por desastre natural no sul 
da Bahia 

Link: 
https://www.aracaju.se.gov.br/noticias/93697/prefeitura_presta_apoio_a_municipios_afetados_por_desastr

e_natural_no_sul_da_bahia.html 

17/12/2021 

Fonte: Prefeitura de Aracaju 

 
A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal da Defesa Social e da 

https://www.aracaju.se.gov.br/noticias/93604/vacinacao_itinerante_aracaju_ja_imunizou_mais_de_mil_alunos_da_rede_municipal.html
https://www.aracaju.se.gov.br/noticias/93604/vacinacao_itinerante_aracaju_ja_imunizou_mais_de_mil_alunos_da_rede_municipal.html
https://www.aracaju.se.gov.br/noticias/93697/prefeitura_presta_apoio_a_municipios_afetados_por_desastre_natural_no_sul_da_bahia.html
https://www.aracaju.se.gov.br/noticias/93697/prefeitura_presta_apoio_a_municipios_afetados_por_desastre_natural_no_sul_da_bahia.html
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Notícias Nacionais 

Cidadania (Semdec), presta apoio aos municípios afetados pelas fortes chuvas, que deixaram 63 

cidades em Situação de Emergência, no sul da Bahia e norte de Minas Gerais. Para auxiliar na gestão 

do desastre, o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado, se integrou às equipes. 

 

 

Notícia Estadual 

 

Saúde reúne membros do Comitê Estadual de Prevenção à Mortalidade 
Materno-Infantil e Fetal 

Link: 

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

lidade_materno_infantil_e_fetal 

16/12/2021 

Fonte: Governo de Sergipe 

 
 

A secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, abriu na manhã desta quinta-feira, 16, a 

primeira reunião ordinária do Comitê Estadual de Prevenção à Mortalidade Materno-Infantil e Fetal 

em sua nova composição, realizada no auditório do Centro Administrativo da Saúde. Na pauta, as 

taxas de óbito e as estratégias propostas para melhorar o cenário que, no caso materno, foi agravado 

devido à Covid-19. 

De acordo com Mércia Feitosa, 90% dos óbitos poderiam ser evitados. E os fatores que levam 

às mortes precisam ser discutidos e enfrentados, seja na rede materno-infantil, seja na Atenção 

Primária. “Mas precisamos discuti-los e o comitê vai ser o grande fomentador de ideias, propostas, 

estratégias, para que a gente potencialize e coloque em prática o Plano de Redução da Mortalidade 

Materno-infantil que estamos construindo”, enfatizou Mércia Feitosa, acrescentando que o documento 

está sendo elaborado com o envolvimento de todas as diretorias da Secretaria de Estado da Saúde. 

 

 
 

Cenário de guerra: imagens mostram distrito no sul da Bahia 
completamente destruído após chuva; 

 
Após as fortes chuvas que atingiram o interior da Bahia, as cidades contam os prejuízos 

provocados pela devastação dos últimos dias. No distrito de Nova Alegria, em Itamaraju, o cenário é 

de guerra. 

https://www.se.gov.br/noticias/saude/saude_reune_membros_do_comite_estadual_de_prevencao_a_mortalidade_materno_infantil_e_fetal
https://www.se.gov.br/noticias/saude/saude_reune_membros_do_comite_estadual_de_prevencao_a_mortalidade_materno_infantil_e_fetal
https://g1.globo.com/ba/bahia/cidade/itamaraju/
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De acordo com informações da prefeitura da cidade, cerca de 70% da população de Nova Alegria foi 

afetada com a enchente, tendo as moradias parcial ou completamente destruídas. 

Uma comitiva formada pelo secretário em exercício da Casa Civil, Carlos Mello, pela 

secretária da Saúde, Tereza Paim e pelo diretor e presidente da Companhia de Desenvolvimento 

Urbano do Estado da Bahia (Conder), José Trindade, secretária da Igualdade Racial, Fábia Reis, foi 

até o município. 

 

A sede do gabinete foi instalada na subseção local da Ordem dos Advogados do Brasil 

de Itamaraju, onde já estão concentradas as equipes dos bombeiros e da Defesa Civil. 

 

O grupo fará visitas técnicas em Itamaraju e Jucuruçu, a fim de identificar as medidas 

necessárias para diminuir os impactos causados pelo temporal, fazendo diagnóstico dos prejuízos e 

principais demandas das famílias. 

 

Porto Alegre confirma terceiro caso da variante ômicron da Covid-19 
Link: https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2021/12/14/porto-alegre-confirma-terceiro-caso-

da-variante-omicron-da-covid-19.ghtml 

14/12/2021 

Fonte: G1 Globo 

 

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre confirmou, na tarde desta terça-feira (14), o 

terceiro caso da variante ômicron do coronavírus. A paciente é mãe da mulher de 45 anos que mora nos Estados 

Unidos e foi o primeiro caso identificado da variante na Capital, o dia 10. 

Há outros cinco casos positivos de Covid-19 em investigação como possíveis ocorrências da variante 

ômicron, sendo que três são em pessoas próximas à primeira paciente. Além disso, há três surtos em 

investigação. 

 

Surto de Influenza A em uma Unidade de Atenção Primária à Saúde de 
Serra/ES 

14/12/2021 

Fonte: Rede CIEVS 

Em 13/12/2021 o CIEVS Serra foi informado que vários funcionários de uma Unidade de 

Saúde do município estavam com sintomas gripais.  

https://g1.globo.com/ba/bahia/cidade/itamaraju/
https://g1.globo.com/ba/bahia/cidade/itamaraju/
https://g1.globo.com/ba/bahia/cidade/jucurucu/
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2021/12/14/porto-alegre-confirma-terceiro-caso-da-variante-omicron-da-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2021/12/14/porto-alegre-confirma-terceiro-caso-da-variante-omicron-da-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/cidade/porto-alegre/
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2021/12/10/prefeitura-de-porto-alegre-confirma-primeiro-caso-da-variante-omicron.ghtml
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Em contato com os profissionais foram identificados 13 sintomáticos. Desses, 12 com data de 

início de sintomas variando entre 08/12-12/12/2021, e UMA com início em 01/12/2021.  

Todos os profissionais passaram por atendimento médico e tiveram indicação de tratamento 

ambulatorial.  

Até o momento 6 profissionais tiveram amostras de secreções nasofaríngeas analisadas pelo 

Laboratório Central de Saúde do Espírito Santo, dos quais 4 tiveram resultados de RT-PCR 

DETECTÁVEIS PARA INFLUENZA A e Não detectáveis para SARS-COv2 / Vírus Sincicial 

Respiratório / Influenza B. 

Surto de gripe: Bahia confirma primeiro óbito por H3N2 

Link: https://oglobo.globo.com/saude/medicina/surto-de-gripe-bahia-confirma-primeiro-obito-por-h3n2-1-

25320876?utm_source=globo.com&utm_medium=oglobo 

15/12/2021 

Fonte: O Globo Saúde 

A Bahia notificou na noite desta quarta-feira a primeira morte no estado por H3N2, cepa de 

influenza A responsável pelo recente surto de gripe no país. A informação foi confirmada ao GLOBO 

pela Secretária estadual da Saúde, que recebeu a informação da Diretoria de Vigilância 

Epidemiológica (Divep). A vítima é uma mulher de 80 anos, residente de Salvador, que não estava 

vacinada contra influenza. 

De acordo com o último balanço da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, até ontem foram 

notificados 93 casos de Síndrome Gripal (SG) no estado com resultado positivo para Influenza A 

H3N2. Destes, 15 evoluíram para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e necessitaram 

hospitalização. 

https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2021/12/alem-do-rio-surto-de-

gripe-avanca-em-sao-paulo-e-salvador/ 

Saúde do Rio confirma cinco mortes pelo vírus influenza H3N2

Link: https://bit.ly/3mjq2PF  

18/12/2021 

Fonte: Agência Brasil  

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro confirmou o registro de cinco mortes 

causadas pelo vírus da influenza H3N2. Uma variante do vírus é responsável pela escalada de casos 

no estado, em especial, na capital fluminense, que vive uma epidemia de gripe, com mais de 20 mil 

registros deste subtipo de influenza, nas últimas semanas. 

Febre maculosa: Rio Claro registra o primeiro caso positivo neste ano 

Link: https://bit.ly/3miWVvP  

18/12/2021  

Fonte: Jornal da Cidade  

Rio Claro registrou um caso de febre maculosa em que um homem foi diagnosticado com a 

doença após um passeio na Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade (Feena). De acordo com 

o Centro de Controle de Zoonoses, esta é a primeira notificação positiva neste ano de 2021 e o 

paciente alegou que esteve em áreas próximas a capivaras e onde existem placas alertando sobre o 

perigo em relação à presença de carrapatos 
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Notícia Internacional 
 

Apesar de notificação da Anvisa, postos nas fronteiras com Paraguai e 
Argentina não exigem passaporte de vacina, em Foz do Iguaçu 

Link: https://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/noticia/2021/12/14/apesar-de-notificacao-da-anvisa-postos-

nas-fronteiras-com-paraguai-e-argentina-nao-exigem-passaporte-de-vacina-em-foz-do-iguacu.ghtml 

14/12/2021 

Fonte: G1 Globo 

Notificação foi emitida para cumprimento imediato na segunda-feira (13), mas postos na 

fronteira não estavam exigindo o documento na manhã desta terça-feira (14).  

 

 

 

A Agência Nacional e Vigilância Sanitária (Anvisa) notificou as fronteiras na segunda-feira 

(13) a exigir passaporte de vacinas dos estrangeiros que entram no Brasil. Na manhã desta terça-feira 

(14) os postos da Anvisa que ficam na aduana brasileira na fronteira com o Paraguai e aduana 

argentina, não estavam sendo feitas solicitações do 'passaporte da vacina'. 

A aduana argentina se encontrava fechada e na aduana na divisa com o Paraguai havia um 

fiscal, mas nenhuma exigência de passaporte estava sendo feita.  

 

Campanha de vacinação nos EUA completa um ano nesta terça-feira (14) 
 

Link: https://globoplay.globo.com/v/10127463/ 

14/12/2021 

Fonte: Globoplay 

 

Faz exatamente um ano que a primeira pessoa foi vacinada contra covid nos EUA. Só que, 

atualmente, apesar da grande quantidade de vacinas à disposição no país, só 61% dos americanos 

estão totalmente vacinados. E os que escolheram não tomar vacina representam a grande maioria dos 

casos graves nos hospitais. 

 

Ômicron é responsável por 2,9% dos casos de Covid nos EUA, estima 
CDC 

Link: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/12/14/omicron-e-responsavel-por-29percent-dos-casos-de-

covid-nos-eua-estima-cdc.ghtml 

14/12/2021 

Fonte: G1 Globo 

https://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/noticia/2021/12/14/apesar-de-notificacao-da-anvisa-postos-nas-fronteiras-com-paraguai-e-argentina-nao-exigem-passaporte-de-vacina-em-foz-do-iguacu.ghtml
https://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/noticia/2021/12/14/apesar-de-notificacao-da-anvisa-postos-nas-fronteiras-com-paraguai-e-argentina-nao-exigem-passaporte-de-vacina-em-foz-do-iguacu.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/12/14/omicron-e-responsavel-por-29percent-dos-casos-de-covid-nos-eua-estima-cdc.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/12/14/omicron-e-responsavel-por-29percent-dos-casos-de-covid-nos-eua-estima-cdc.ghtml
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Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) estimaram que 2,9% dos casos 

de Covid-19 nos Estados Unidos estão ligados à variante ômicron. 

O cálculo do CDC levou em consideração todas as variantes identificadas do coronavírus Sars-

Cov-2 no país até o dia 11 de dezembro. 

No domingo (12), a Organização Mundial de Saúde (OMS) disse que, ainda que informações 

preliminares sugiram que a ômicron seja menos severa que a delta, não está claro até que ponto a variante seja 

realmente menos virulenta. 

 

OMS investiga doença misteriosa que matou 89 pessoas no Sudão do Sul 

Link: https://www.metropoles.com/saude/oms-investiga-doenca-misteriosa-que-matou-89-pessoas-no-

sudao-do-sul 

14/12/2021 

Fonte: Metrópoles 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) investiga uma doença misteriosa que pode ter 

provocado a morte de 89 pessoas na cidade de Fangak, no estado de Jonglei, no Sudão do Sul. A 

região é uma das mais atingidas por recentes inundações provocadas por chuvas torrenciais. 

Uma equipe de cientistas especializados em emergências foi enviada à cidade para tentar 

descobrir o que está acontecendo. Testes preliminares descartaram a possibilidade de as mortes terem 

sido por cólera, infecção bacteriana. 

Egito anuncia primeiros casos da variante Omicron 

Link: https://bit.ly/3q72PRT  

18/12/2021 Foto: Reprodução  

Fonte: Voa Português Local da Notícia: Egito  

Autoridades de saúde egípcias disseram ter identificado no país os primeiros casos da variante 

do coronavírus, Omicron, que é altamente transmissível. Três pessoas foram diagnosticadas com a 

variante entre os 26 viajantes que testaram positivo para coronavírus no Aeroporto Internacional do 

Cairo, disse o Ministério da Saúde em comunicado na sexta-feira, sem mencionar de onde vieram os 

três passageiros, mas a agência de notícias local Masrawy informou que os três estavam entre 

viajantes da África do Sul. O ministério disse que duas das pessoas infectadas não apresentaram 

sintomas, enquanto a terceira sofria de sintomas leves. Os três foram isolados num hospital do Cairo, 

disse. As autoridades relataram na sexta-feira mais de 900 novos casos confirmados de coronavírus e 

43 mortes nas 24 horas anteriores. O Egito relatou um total de 373.500 casos, incluindo 21.277 

mortes, desde o início da pandemia. 

 

https://g1.globo.com/saude/coronavirus/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/estados-unidos/
https://www.metropoles.com/tag/colera
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Bulgária tem surto de gripe aviária em granja de patos

Link: https://bit.ly/3mk1wOt  

18/12/2021  

Fonte: Yahoo Local da Notícia: Bulgária  

Autoridade veterinárias da Bulgária vão sacrificar mais de 7 mil patos na vila de Malak Dol, 

no sul do país, depois da ocorrência de um surto de gripe aviária detectado em uma granja local, 

afirmou agência de saúde alimentar do país neste sábado. A agência afirmou que a granja foi 

contaminada pela altamente patogênica influenza aviária tipo A. 


