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 Notícia Municipal Aracaju  

 

Aracaju aguarda receber vacinas da Influenza para iniciar campanha 

Link: https://infonet.com.br/noticias/saude/aracaju-aguarda-receber-vacinas-da-influenza-para-iniciar-campanha/ 

20/12/2021 

Fonte: Infonet 

 
A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou nesta segunda-feira, 20, que o município de 

Aracaju ainda espera por um novo lote de vacinas contra à Influenza para recomeçar a vacinação dos 

aracajuanos. 

A gestão municipal já solicitou novas doses de vacina ao Governo de Sergipe e ao Ministério da 

Saúde. Em 2021, Aracaju recebeu 231.600 doses de vacina contra Influenza e todo o estoque foi utilizado 

durante a campanha, realizada de abril até outubro. 

Agência Aracaju de Notícias 

Prefeitura de Aracaju apresenta Plano de Contingência de enfrentamento à 

Influenza 

https://www.aracaju.se.gov.br/noticias/93725/prefeitura_de_aracaju_apresenta_plano_de_contingencia_de_enfrentamen

to_a_influenza.html 

21/12/2021 13h25 

 

 

A Prefeitura de Aracaju apresentou, nesta terça-feira, 21, o Plano de Contingência para o 

enfrentamento à Influenza na capital sergipana. Em coletiva de imprensa, o prefeito Edvaldo Nogueira e a 

https://infonet.com.br/noticias/saude/aracaju-aguarda-receber-vacinas-da-influenza-para-iniciar-campanha/


CIEVS-Aracaju/Secretaria Municipal da Saúde | Aracaju |27.12.2021 Edição 15_SE 51

secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza, expuseram os protocolos definidos pela gestão para o 

combate à síndrome gripal e detalharam como se dará a atuação do município diante do aumento de casos 

confirmados da doença na cidade. Até o momento, Aracaju apresentou um caso confirmado de H3N2, 

estando com uma taxa de infecção por Influenza de 0,47%, o que coloca a capital em condição de baixa 

transmissibilidade. 

 

           Neste sentido, de acordo com o Edvaldo, a apresentação do plano municipal tem como foco 

"monitorar o desenvolvimento da doença de maneira clara e objetiva, além de demonstrar à população o 

planejamento antecipado da Prefeitura". "A capital possui apenas um caso notificado de H3N2, até o 

momento, mas isso nos coloca no nível 1, por isso estamos apresentando o nosso Plano de Contingência, 

que nos prepara para a adoção de todas as medidas necessárias. Caso a doença avance, nossa cidade estará 

pronta. Hoje, temos uma média de 186 pessoas com síndromes gripais, mas se amanhã este número for 

alterado, estaremos prontos para adotar novas medidas. Por isso estamos apresentando este plano, para 

demonstrar o nosso compromisso com a população", afirmou. 

 

Prefeitura de Aracaju estabelece obrigatoriedade da vacinação contra Covid-19 
para servidores 

Link: https://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2021/12/21/prefeitura-de-aracaju-estabelece-obrigatoriedade-da-

vacinacao-contra-covid-19-para-servidores.ghtml 

21/12/2021 

Fonte: G1 Sergipe 

 

 

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) assinou, nesta terça-feira (21), o decreto nº 6.441/2021, que estabelece 

que os servidores públicos municipais devem comprovar que estão vacinados contra a Covid-19. 

De acordo com o documento, a vacinação é obrigatória para todos os servidores como medida 

preventiva no combate à pandemia. 

O decreto determina que cada secretaria ou órgão municipal fiscalize o cumprimento da 

obrigatoriedade da imunização. Caso o servidor se recuse, sem justificativa, a cumprir a medida, deverá 

ser afastado do trabalho e ter os dias descontados do seu salário. 



CIEVS-Aracaju/Secretaria Municipal da Saúde | Aracaju |27.12.2021 Edição 15_SE 51

Saúde 

Aracaju terá UBSs para atendimento a síndrome gripal neste fim de semana 

https://www.aracaju.se.gov.br/noticias/93745/aracaju_tera_ubss_para_atendimento_a_sindrome_gri

pal_neste_fim_de_semana.html 

  Fonte: PMA 

 

 

 
 

 

 

 

23/12/2021 08h54 

 

Devido à alta procura por atendimentos de síndrome gripal nos hospitais municipais, a 

Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, abrirá duas Unidades 

Básicas de Saúde (UBSs Augusto Franco e Cândida Alves, nos bairros Farolândia e 

Industrial, respectivamente) nesta sexta, sábado e domingo, dias 24, 25 e 26, das 7h às 19h, a 

fim de ofertar melhor atendimento aos usuários, com menor tempo de espera. 

 

          Os hospitais Fernando Franco e Nestor Piva, com funcionamento diário em regime de 

plantão 24 horas, seguem referência para os pacientes residentes em Aracaju que necessitam 

de maior observação com realização de exames para avaliação dos casos e posterior 

seguimento. 

 

Notícia Estadual 

 

Influenza A H3N2: SES acompanha casos em SE e orienta sobre cuidados 

Link: https://infonet.com.br/noticias/saude/influenza-a-h3n2-ses-acompanha-casos-em-se-e-orienta-sobre-

cuidados/ 

20/12/2021 

Fonte: Infonet 

https://infonet.com.br/noticias/saude/influenza-a-h3n2-ses-acompanha-casos-em-se-e-orienta-sobre-cuidados/
https://infonet.com.br/noticias/saude/influenza-a-h3n2-ses-acompanha-casos-em-se-e-orienta-sobre-cuidados/
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Notícias Nacionais 

 
 

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) está acompanhando os casos de Influenza A H3N2 que 

estão sendo confirmados no estado e orienta a população em relação aos cuidados necessários para que 

surtos não aconteçam. 

O H3N2 é um subtipo de influenzavírus, a doença tem sintomas parecidos aos de uma gripe comum 

e também se assemelham com os efeitos da Covid-19 no organismo infectado. O vírus circula durante o 

ano todo, porém, tem uma característica sazonal com predomínio nos meses de outono e inverno. Neste 

ano, devido às rotinas impostas pela pandemia, os casos estão aparecendo em um período incomum. O 

Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) confirmou mais de 50 exames positivos para H3N2 

advindos de municípios como Aracaju, Boquim, Capela, Gararu, Graccho Cardoso, Itabaianinha, Nossa 

Senhora do Socorro, Riachão do Dantas, São Cristóvão e Siriri. 

 

 

 
 

Avanço dos casos de gripe é alerta para festas de fim de ano  
 

Link: https://veja.abril.com.br/coluna/coluna-claudio-lottenberg/avanco-dos-casos-de-gripe-e-alerta-para-festas-

de-fim-de-ano/ 

21/12/2021 

Fonte: Veja 

 
Em meio à pandemia de Covid-19, temos agora mais uma doença em risco de ganhar proporções 

importantes: a gripe. O país registra surtos da doença, causada pelo vírus influenza, em diversos estados, 

e especialistas já classificam o atual cenário como epidemia. A semelhança entre os sintomas da gripe e 

os da Covid-19, como dificuldades respiratórias e dores pelo corpo, complica ainda mais o quadro na hora 

de diagnosticar. E apesar de as festas públicas, em boa parte do país, terem sido (acertadamente) 

canceladas, estamos às vésperas das festas de fim de ano, com as prováveis aglomerações – seja em 

reuniões de família ou em comemorações privadas que reúnam números expressivos de pessoas.  

 

 

https://veja.abril.com.br/coluna/coluna-claudio-lottenberg/avanco-dos-casos-de-gripe-e-alerta-para-festas-de-fim-de-ano/
https://veja.abril.com.br/coluna/coluna-claudio-lottenberg/avanco-dos-casos-de-gripe-e-alerta-para-festas-de-fim-de-ano/
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SP: capital atende pessoas com sintomas gripais sem agendamento prévio 
 

Link: https://mquestao.com.br/2021/12/22/sp-capital-atende-pessoas-com-sintomas-gripais-sem-

agendamento-previo/ 

Fonte:emquestão.com.br 

 

 

 

UBS da capital paulista vão atender sem agendamento 

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de São Paulo informou que, a partir desta quinta-

feira (23), pessoas com sintomas de gripe receberão atendimento nas 469 Unidades Básicas de 

Saúde (UBSs) da capital sem necessidade de agendamento prévio. Com essa estratégia, a 

pasta busca garantir o cuidado em saúde aos usuários da rede municipal de saúde. Na sexta-

feira (24), as UBSs estarão abertas com clínicos e pediatras exclusivamente para o 

atendimento de pacientes com sintomas respiratórios. 

A SMS destinou 258 dos leitos do Hospital Municipal da Brasilândia para o acolhimento e 

tratamento dos casos de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (Srags) na cidade. Desde 

sábado (18), os pacientes diagnosticados com as síndromes respiratórias e que necessitam de 

internação já estão sendo transferidos para essa unidade hospitalar. Além disso, a rede 

municipal está contratando 280 médicos e instalando tendas em UPAs e AMAs para agilizar a 

triagem e atendimento da população. 

A SMS tem intensificado as ações de monitoramento e iniciou na quinta-feira (16), a 

realização de testes rápidos em suas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Assistências 

Médicas Ambulatoriais (AMAs), Prontos Atendimentos (PAs) e prontos-socorros, no setor de 

triagem, para identificar os casos positivos de Covid-19 

 

https://mquestao.com.br/2021/12/22/sp-capital-atende-pessoas-com-sintomas-gripais-sem-agendamento-previo/
https://mquestao.com.br/2021/12/22/sp-capital-atende-pessoas-com-sintomas-gripais-sem-agendamento-previo/
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Ministério da Saúde pediu à Anvisa todo o processo da vacina para crianças 

Link: https://veja.abril.com.br/coluna/radar/ministerio-da-saude-pediu-a-anvisa-todo-o-processo-da-vacina-para-

criancas/ 

21/12/2021 

Fonte: Veja 

O Ministério da Saúde solicitou na tarde deste domingo ao diretor-presidente da Anvisa, Antonio Barra 

Torres, a íntegra do processo de análise do pedido de uso da vacina da Pfizer para crianças de 5 a a 11 anos, 

aprovado na última quinta-feira pela agência. 
 

 

 

Chuvas deixam 17 mortos e 4.200 desabrigados no sul da Bahia. 

 

Mais de 200 pessoas ficaram feridas; mau tempo atingiu 66 municípios. 

 

Imagem de Porto Seguro atingido pelas enchentes no Estado da Bahia... 
 
 

 

5.dez.2021 (sábado) - 19h31 Os números de desabrigados e desalojados no sul da Bahia por causa 

das chuvas que começaram na última 5ª feira (23.dez.2021) vêm aumentando. A Defesa Civil do 

estado e as prefeituras das cidades atingidas informaram neste sábado (25.dez) que são quase 4.200 

desabrigados e mais de 11.200 desalojados. Os feridos são 286 e 17 morreram nas enchentes. A 

população atingida chega perto de 380 mil pessoas de 66 municípios, como Ilhéus, Porto Seguro, 

Prado e Vitória da Conquista. 

 

Leia mais no texto original: (https://www.poder360.com.br/brasil/chuvas-deixam-17-mortos-e-4-

200-desabrigados-no-sul-da-bahia/) 

© 2021 Todos os direitos são reservados ao Poder360, conforme a Lei nº 9.610/98. A publicação, 

redistribuição, transmissão e reescrita sem autorização prévia são proibidas. 

 

 

 

. 



CIEVS-Aracaju/Secretaria Municipal da Saúde | Aracaju |27.12.2021 Edição 15_SE 51

 

Notícia Internacional 
 

 

Chefe da OMS prevê fim da pandemia em 2022 

Link: https://veja.abril.com.br/saude/chefe-da-oms-preve-fim-da-pandemia-em-2022/ 

21/12/2021 

Fonte: Veja 

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, fez 

uma previsão animadora durante entrevista coletiva em Genebra, na Suíça: “2022 deverá ser o ano em 

que acabaremos com a pandemia da Covid-19”, disse. “No próximo ano, a OMS está empenhada em 

fazer todo o possível para acabar com a pandemia. Se quisermos acabar com ela, devemos acabar com a 

desigualdade (do acesso às vacinas), garantindo que 70% da população de todos os países esteja vacinado 

até meados do ano que vem. ” 

 

Leia mais em: https://veja.abril.com.br/saude/chefe-da-oms-preve-fim-da-pandemia-em-2022/  

 

Detectado novo foco de gripe das aves em Portugal 
 

A DGAV lembra que não existem evidências de que a gripe aviária seja transmitida para os 

humanos através do consumo de alimentos, como carne de aves de capoeira ou ovos.  

Lusa 

 

https://www.publico.pt/2021/12/25/sociedade/noticia/detectado-novo-foco-gripe-aves-portugal-1989879?utm_source=copy_paste
https://www.publico.pt/2021/12/25/sociedade/noticia/detectado-novo-foco-gripe-aves-portugal-1989879?utm_source=copy_paste
/autor/lusa
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Em comunicado, a DGAV indicou que “foi confirmado um novo foco de gripe aviária de alta 

patogenicidade (GAAP) pelo Instituto Nacional de Investigação Agrária, em exploração de 

perus, em Óbidos”. 

No início de Dezembro, já tinha sido detectado um foco de gripe das aves numa exploração 

caseira em Palmela, Setúbal. 

O plano de contingência já foi activado e as medidas de controlo estão a ser implementadas, 

nomeadamente, a inspecção do local e a “eliminação dos animais afectados”. 

 

https://www.publico.pt/2021/12/02/ciencia/noticia/gripe-aves-detectada-portugal-medidas-controlo-ja-activadas-1987232

