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Notícia Municipal 

 

Campanha antirrábica vacina mais de 13 mil animais no primeiro dia dos postos fixos 
 

Link:  

https://www.aracaju.se.gov.br/noticias/93093/campanha_antirrabica_vacina_mais_de_13_mil_animais_no_primeiro_dia_dos_

postos_fixos.html   

03/11/2021 

Fonte: Site Prefeitura de Aracaju 

 

No sábado, 30, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), iniciou a 

etapa de postos fixos da Campanha de Vacinação Antirrábica e vacinou, no dia, 13.112 cães e gatos. 

O trabalho, realizado pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ/SMS), tem como meta vacinar 80% 

dos animais, o que corresponde a 45.661 animais do total de 57.076 animais, sendo 43.905 cães e 13.171 

gatos. Foram disponibilizados, no sábado, 36 postos fixos. Para atingir a meta, a estratégia da SMS foi 

dividir a campanha em pontos volantes, fixos e Drive Tudo Pet. 

 

Variante delta: Prefeitura reforça a importância da vacinação em adolescentes. 

Link: 

//www.aracaju.se.gov.br/noticias/93101/variante_delta_prefeitura_reforca_a_importancia_da_vacinacao_em_adolescentes.html  

04/11/2021 

Fonte: Site Prefeitura de Aracaju. 

 
Aracaju está em um momento de queda expressiva no número de casos, óbitos e de internações hospitalares 

decorrentes da covid-19. Entretanto, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), reforça 

https://infonet.com.br/noticias/saude/aracaju-anuncia-nova-antecipacao-de-segunda-dose-de-astrazeneca/
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a necessidade de aumentar a cobertura vacinal da população contra a doença, evitando com isso o risco de 

disseminação da Delta e de outras variantes do coronavírus. 

 

Com previsão de chuva por mais 48h, Defesa Civil de Aracaju emite novo alerta. 

Link: 

//www.aracaju.se.gov.br/noticias/93101/variante_delta_prefeitura_reforca_a_importancia_da_vacinacao_em_adolescentes.html  

05/11/2021 

Fonte: Site Prefeitura de Aracaju. 

 

A partir de avisos encaminhados pelos Centro de Meteorologia, a Defesa Civil, que integra a 

Secretaria da Defesa Social e da Cidadania da Prefeitura de Aracaju, emitiu, no final da manhã desta sexta-

feira, 5, um novo alerta SMS, para a possibilidade de chuvas nas próximas 48h. De forma preventiva, a 

mensagem foi encaminhada aos mais de 51 mil celulares cadastros no serviço 40199. 

Nesta sexta-feira, 5, há previsão de maré alta, com volume de 2,2 metros, às 16h24. A Defesa 

Civil de Aracaju também encaminhou o alerta sobre o fenômeno, para que os moradores das áreas mais 

vulneráveis possam redobrar a atenção. As regiões que demandam maior atenção são o bairro Treze de 

Julho, nas proximidade da Praça da Imprensa e canal da avenida Anísio Azevedo, assim como o loteamento 

Estrela do Oriente e adjacências, no Bugio. 
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Notícia Estadual 

 
16 novos casos da DELTA em Sergipe. 

 
Link: https://www.nenoticias.com.br/17-novos-casos-da-delta-em-sergipe/. 

03/11/2021 

Fonte: Site Prefeitura de Aracaju. 

 
A Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebeu o resultado do sequenciamento genômico de amostras 

de RT-PCR enviados a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Das 17 amostras, 16 foram confirmadas para a 

variante Delta no Estado. 14 casos da Delta foram registrados em Aracaju, um na Barra dos Coqueiros  e 

um outro em Itabaiana. 

Com esse novo resultado divulgado pela Fiocruz já são 29 casos da variante Delta em Sergipe. O 

primeiro caso foi registrado no dia 14 de setembro.  Uma mulher de 40 anos, moradora de Aracaju, com 

histórico de viagem ao Rio de Janeiro. 

 

Entra em vigor suspensão de limite de público em eventos de Sergipe. 

Link: https://infonet.com.br/noticias/economia/entra-em-vigor-suspensao-de-limite-de-publico-em-eventos-de-sergipe/ 

03/11/2021 

Fonte: Site Infonet. 

 
 Já entrou em vigor em todo o estado a segunda fase da ampliação dos eventos. Segundo o decreto 

do governo estadual, desde o início de novembro não há mais limite de público para eventos realizados em 

Sergipe. 

Apesar dessa flexibilização, é preciso seguir alguns protocolos. São eles: o organizador deve ter 

autorização da Secretaria de Estado da Saúde (SES) para realizar o evento, o público precisa comprovar que 

https://www.nenoticias.com.br/17-novos-casos-da-delta-em-sergipe/
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está devidamente vacinado com as duas doses (ou dose única) da vacina contra a Covid-19, ou ainda, 

apresentar algum teste que comprove a não infecção pela doença. O uso de máscara permanece obrigatório. 

Sergipe passa a usar spray nasal para depressão. 
 

Link: https: https://www.nenoticias.com.br/sergipe-passa-a-usar-spray-nasal-para-depressao/ 

03/11/2021 

Fonte: Site nenoticias 

. 

Considerada a maior novidade médica desde os primeiros antidepressivos, o Spravato é o 

primeiro spray nasal para depressão que chega em Sergipe através da Equilíbrio Clínica Dia, Urgência 

Mental e Assistência Integrada 24h. O cloridato de escetamina é indicado para o tratamento de adultos com 

depressão resistente, ou seja, pessoas que não responderam às terapias anteriores, ou que tenham 

comportamento ou ideação suicida.  

O spray nasal tem ação no cérebro mais rápida que a de qualquer medicação no mercado. 

“Esse é um fator fundamental para pacientes com intenções suicidas. A droga começa a fazer efeito em 

poucas horas. Os antidepressivos comuns mostram seus primeiros resultados depois de cerca de um mês de 

tratamento. 

 

Notícia Nacional 

 

Juazeiro, no norte da Bahia, registra 100% de ocupação de leitos de UTI para pacientes 
com Covid-19. 

Link: https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2021/11/04/juazeiro-no-norte-da-bahia-registra-100percent-de-ocupacao-de-leitos-

de-uti-para-pacientes-com-covid-19.ghtml 

04/11/2021 

Fonte: Site G1 Globo. 

https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2021/11/04/juazeiro-no-norte-da-bahia-registra-100percent-de-ocupacao-de-leitos-de-uti-para-pacientes-com-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2021/11/04/juazeiro-no-norte-da-bahia-registra-100percent-de-ocupacao-de-leitos-de-uti-para-pacientes-com-covid-19.ghtml
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Os hospitais de Juazeiro, no norte da Bahia, estão com 100% de ocupação de leitos de UTI 

para pacientes com Covid-19. A informação foi divulgada na quarta-feira (3) pela prefeitura da cidade, que 

tem duas unidades para atender especificamente pessoas em tratamento da doença. 

 

Trabalhadores sofrem intoxicação após acidente com produto químico em 

empresa de SC. 

Link: https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2021/11/02/trabalhadores-sofrem-intoxicacao-apos-acidente-com-produto-

quimico-em-empresa-de-sc.ghtml 

02/11/2021 

Fonte: Site G1 Globo. 

 
Cerca de 20 funcionários precisaram ser levados ao hospital, mas maioria teve alta. Caso 

ocorreu em Braço do Norte, no Sul catarinense. 

Aproximadamente 20 trabalhadores de uma empresa de Braço do Norte, no Sul catarinense, precisaram ser 

levados ao hospital nesta terça-feira (2) após sofrerem intoxicação. Houve um acidente com um produto 

químico, após erro humano, conforme a própria companhia. 

 

Macacos saguis são encontrados mortos em Floriano, Piauí, e suspeita é de intoxicação. 

Link: https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2021/11/02/trabalhadores-sofrem-intoxicacao-apos-acidente-com-produto-

quimico-em-empresa-de-sc.ghtml 

05/11/2021 

Fonte: Site G1 Pl. 
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Cerca de 10 macacos da espécie sagui, conhecidos como "soinho" no Piauí, foram 

encontrados mortos próximo ao campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí 

(IFPI) da cidade de Floriano, nos últimos dias.  

Apesar da suspeita, não foram descartadas as possibilidades de febre amarela e raiva terem 

causado as mortes desses animais. Amostras de sangue dos animais foram enviadas para os laboratórios da 

Universidade Federal do Piauí (UFPI) campus Teresina, para que sejam realizados novos exames, e também 

para outros laboratórios do estado. 

 

 

Notícia Internacional 

 

Paquistão: contagem de dengue no Punjab chega a 14 mil 

Link: http://outbreaknewstoday.com/pakistan-punjab-dengue-tally-tops-14k-85277/ 

04/11/2021 

Fonte: Outbreak News 

 

 

Autoridades de saúde na província de Punjab relataram 493 casos adicionais de dengue 

ontem, elevando o total da província para 14.510. Desse total, 358 casos foram notificados em Lahore, 

enquanto 52 casos foram notificados em Rawalpindi. 

Nenhuma morte foi relatada ontem. Em outro lugar no Paquistão, 227 casos adicionais de 

dengue foram relatados em Khyber Pakhtunkhwa (KP), atingindo 7480. Peshawar é a cidade mais atingida 

em KP, com 3.358 pacientes. 

http://outbreaknewstoday.com/pakistan-punjab-dengue-tally-tops-14k-85277/
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Influenza aviária H5N6 na China: monitoramento global contínuo do CDC 

 Link:  http://outbreaknewstoday.com/h5n6-avian-influenza-in-china-cdc-ongoing-global-monitoring-12956/  

 03/11/2021 

 Fonte: Outbreak News 

 

Na segunda-feira, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) relataram que um 

monitoramento global contínuo para vírus respiratórios com potencial pandêmico identificou recentemente 

três novas infecções humanas com o vírus da influenza aviária A (H5N6) (ou “A (H5N6) da gripe aviária”) 

na China. 

 As infecções relatadas pelo vírus influenza A (H5N6) durante 2021 dobraram o número de casos 

detectados desde que esse vírus foi encontrado pela primeira vez em pessoas em 2014, levantando 

preocupações sobre o risco de infecções zoonóticas humanas adicionais e o potencial pandêmico desse 

vírus. 

 

Reino Unido dá autorização condicional para comprimido contra Covid. 
 

Link:  https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2021/11/04/reino-unido-da-autorizacao-condicional-para-comprimido-

contra-covid.ghtml 

 04/11/2021 

 Fonte: G1.globo. 

 

País é primeiro do mundo a conceder autorização; remédio não deve ser utilizado como substituto 

http://outbreaknewstoday.com/h5n6-avian-influenza-in-china-cdc-ongoing-global-monitoring-12956/
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da vacinação contra a Covid-19. Ainda não está claro se o medicamento será vendido em farmácias; serviço 

de saúde britânico irá confirmar como ele será destinado aos pacientes.  

A agência regulatória do Reino Unido concedeu, nesta quinta-feira (4), autorização condicional para 

o comprimido contra a Covid-19 desenvolvido pela farmacêutica Merck, conhecida no Brasil como MSD. 

A autorização é a primeira do mundo a ser dada ao medicamento, que ainda está sendo avaliado pelas 

agências regulatórias dos Estados Unidos e da União Europeia. 

 

Europa volta a ser epicentro de Covid-19 e taxa de transmissão no continente é 
preocupante, diz OMS. 
 

Link:  https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/11/04/europa-volta-a-ser-epicentro-de-covid-19-e-taxa-de-transmissao-e-

preocupante-diz-oms.ghtm 

 04/11/2021 

 Fonte: G1.globo 

 
 

O número de novos casos por dia está há quase seis semanas consecutivas em alta na Europa, 

e o número de mortes diárias continua a subir, já há sete semanas. Esta alta é puxada, principalmente, pelos 

números de Rússia, Ucrânia e Romênia.  

O ritmo atual de transmissão do coronavírus na Europa é muito preocupante e pode causar 

mais meio milhão de mortes no continente até fevereiro, alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

nesta quinta-feira (4).
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