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SE 39: 26/09/2021 a 02/10/2021 

 

CLIPPING 

EDIÇÃO Nº 03 

 

O CIEVS - Aracaju realiza busca ativa de rumores e notícias que possam caracterizar 

um risco emergência em saúde pública diariamente. O Clipping é a documentação da 

busca de rumores que estratifica as notícias de interesse em saúde pública de acordo 

com a tipologia de acontecimentos e, ainda, segundo o local de ocorrência: municipal, 

estadual, nacional e uma detecção precoce para que possam ser verificadas junto às 

áreas técnicas municipais quanto a sua veracidade e impacto na saúde da população, 

além da avaliação de acordo com a ameaça à saúde pública. A publicação do Clipping é 

realizada sem a verificação das áreas técnicas.  
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Notícia Municipal 

Aracaju anuncia nova 

antecipação de segunda dose de 

AstraZeneca. 

Link:  
https://infonet.com.br/noticias/saude/aracaju-

anuncia-nova-antecipacao-de-segunda-dose-de-

astrazeneca// 

29/09/2021 

Fonte: Site  infonet 

 A partir desta quinta-feira, dia 30, a 

Secretaria Municipal da Saúde de 

Aracaju (SMS) passa a antecipar a 

segunda dose de AstraZeneca para 

quem precisa recebê-la até 20 de 

outubro. Com isso, a Prefeitura de 

Aracaju pretende ampliar o quantitativo 

de pessoas com ciclo vacinal completo 

na capital sergipana. Atualmente, 

58,54% da população acima de 18 anos 

já receberam as duas doses. 

Aracaju vacinará adolescentes de 

12 e 13 anos contra a covid-19. 

Link: 

https://www.aracaju.se.gov.br/noticias/92609/ar

acaju_vacinara_adolescentes_de_12_e_13_anos

_contra_a_covid-19.html 

29/09/2021 

Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Aracaju 

A Prefeitura de Aracaju dará mais um 

importante passo na vacinação contra a 

covid-19 e imunizará os adolescentes de 

12 e 13 anos, a partir desta quinta-feira, 

30. Nesta nova fase do calendário 

municipal, a gestão também aplicará o 

reforço na população acima de 60 anos 

que tomou a segunda dose até o dia 15 

de abril. Para o público priorizado nesta 

etapa, a vacina será disponibilizada em 

sete pontos fixos e no drive-thru do 

Parque da Sementeira. O anúncio foi 

feito pelo prefeito Edvaldo Nogueira, 

através das suas redes sociais, nesta 

quarta-feira, 29.   

Comunidade do Bugio reclamam 

de doenças causadas pelo Aedes 

aegypti. 

Link:  

https://globoplay.globo.com/v/9900066/ 

28/09/2021 

Fonte: Site do G1- Globo.com 

A comunidade estrela do Oriente no 

bairro Bugio em Aracaju reclamam do 

aparecimento de casos de chikungunya. 

https://infonet.com.br/noticias/saude/aracaju-anuncia-nova-antecipacao-de-segunda-dose-de-astrazeneca/
https://infonet.com.br/noticias/saude/aracaju-anuncia-nova-antecipacao-de-segunda-dose-de-astrazeneca/
https://infonet.com.br/noticias/saude/aracaju-anuncia-nova-antecipacao-de-segunda-dose-de-astrazeneca/
https://infonet.com.br/noticias/saude/aracaju-anuncia-nova-antecipacao-de-segunda-dose-de-astrazeneca/


 

 
S E  3 9  -  C L I P P I N G  C I E V S  A R A C A J U / S E  

 
Página 3 

 

Notícias Estaduais 

Variante Delta: Sergipe tem 12 

novos casos em investigação. 

Link: 
https://infonet.com.br/noticias/saude/variante-

delta-sergipe-tem-12-novos-casos-em-

investigacao/ 

01/10/2021 

Fonte: Site infonet 

 

Sergipe já tem quatro casos da variante 

Delta confirmados e esse número pode 

aumentar nos próximos dias. O Estado 

tem 12 casos em investigação na 

Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz), e 

dois desses, com grande potencial de ser 

positivo para a variante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergipe registra 14 casos novos 
de Covid-19 e nenhum óbito 
nesta terça, 28. 

Link: 

http://www.sergipenoticias.com/saude/2021/09/

23074/sergipe-registra-14-casos-novos-de-

covid-19-e-nenhum-obito-n.html 

28/09/2021 

Fonte: Site Sergipe Noticias  

 

Segundo o boletim epidemiológico da 

Secretaria de Estado da Saúde, Sergipe 

registrou, nesta terça-feira (28), 14 

novos casos de Covid-19, totalizando 

278.050 pessoas que testaram positivo 

para a doença e não há registro de 

óbitos nas últimas 24h. O quantitativo 

de pessoas que perderam a vida durante 

a pandemia é de 6.008. 

Governo define o fim do toque de 

recolher e exige comprovante de 

vacinação para a entrada em 

eventos. 

Link: 

https://fanf1.com.br/-

rascunho/2021/09/23302/governo-define-o-fim-

do-toque-de-recolher-e-exige-

comprovant.html?nch=MshwFoWb 

30/09/2021 

Fonte: Site Fanf 1.com.br 

 

https://infonet.com.br/noticias/saude/variante-delta-sergipe-tem-12-novos-casos-em-investigacao/
https://infonet.com.br/noticias/saude/variante-delta-sergipe-tem-12-novos-casos-em-investigacao/
https://infonet.com.br/noticias/saude/variante-delta-sergipe-tem-12-novos-casos-em-investigacao/
http://www.sergipenoticias.com/saude/2021/09/23074/sergipe-registra-14-casos-novos-de-covid-19-e-nenhum-obito-n.html
http://www.sergipenoticias.com/saude/2021/09/23074/sergipe-registra-14-casos-novos-de-covid-19-e-nenhum-obito-n.html
http://www.sergipenoticias.com/saude/2021/09/23074/sergipe-registra-14-casos-novos-de-covid-19-e-nenhum-obito-n.html
https://fanf1.com.br/-rascunho/2021/09/23302/governo-define-o-fim-do-toque-de-recolher-e-exige-comprovant.html?nch=MshwFoWb
https://fanf1.com.br/-rascunho/2021/09/23302/governo-define-o-fim-do-toque-de-recolher-e-exige-comprovant.html?nch=MshwFoWb
https://fanf1.com.br/-rascunho/2021/09/23302/governo-define-o-fim-do-toque-de-recolher-e-exige-comprovant.html?nch=MshwFoWb
https://fanf1.com.br/-rascunho/2021/09/23302/governo-define-o-fim-do-toque-de-recolher-e-exige-comprovant.html?nch=MshwFoWb
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Após mais uma reunião do Governo do 

Estado com o Comitê Técnico 

Científico, realizada nesta quinta-feira, 

30, ficou definido o fim da 

obrigatoriedade do toque de recolher em 

todo o estado de Sergipe, que ainda 

acontecia aos sábados das 22h ás 5h. 

 

Notícias Nacionais 

 

Bahia teve 40% de aumento nos 
casos de covid-19 em 10 dias.  

Link: 

https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/

bahia-teve-40-de-aumento-nos-casos-de-covid-

19-em-10-dias-diz-rui-costa/ 

28/09/2021 

Fonte: Site Correio 24 horas  

 

 Em suas redes sociais, Rui Costa falou 

sobre a proibição de público nos 

estádios de futebol e chamou atenção 

para os números da doença. Segundo o 

painel epidemiológico da Secretaria de 

Saúde da Bahia (Sesab), hoje o estado 

possui 2.610 casos ativos. Ao todo, dese 

o começo da pandemia, 1.232.135 casos 

foram confirmados na Bahia, com 

26.842 mortes. No caso da variante 

delta, foram 72 confirmações, com duas 

mortes. 

Covid-19: Trabalhadores da 

saúde a partir de 55 anos 

começam a receber dose de 

reforço na sexta-feira, em 

Salvador. 

Link: 

https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2021/09/3

0/covid-19-trabalhadores-da-saude-a-partir-de-

55-anos-comecam-a-receber-dose-de-reforco-

na-sexta-feira-em-salvador.ghtml 

30/09/2021 

Fonte: Site do G1- Globo.com 

 

Trabalhadores da saúde a partir de 55 

anos, que tomaram a segunda dose da 

vacina contra Covid-19 até o dia 19 de 

abril de 2021, começarão a receber a 

dose de reforço da vacina contra Covid-

19, na sexta-feira (1º), em Salvador. 

Maceió inicia hoje 3ª dose para 

pessoas com 60 anos ou mais e 

trabalhadores da Saúde. 

Link: 

http://www.maceio.al.gov.br/maceio-inicia-

hoje-3a-dose-para-pessoas-com-60-anos-ou-

mais-e-trabalhadores-da-saude/ 

https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/bahia-teve-40-de-aumento-nos-casos-de-covid-19-em-10-dias-diz-rui-costa/
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/bahia-teve-40-de-aumento-nos-casos-de-covid-19-em-10-dias-diz-rui-costa/
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/bahia-teve-40-de-aumento-nos-casos-de-covid-19-em-10-dias-diz-rui-costa/
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2021/09/30/covid-19-trabalhadores-da-saude-a-partir-de-55-anos-comecam-a-receber-dose-de-reforco-na-sexta-feira-em-salvador.ghtml
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2021/09/30/covid-19-trabalhadores-da-saude-a-partir-de-55-anos-comecam-a-receber-dose-de-reforco-na-sexta-feira-em-salvador.ghtml
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2021/09/30/covid-19-trabalhadores-da-saude-a-partir-de-55-anos-comecam-a-receber-dose-de-reforco-na-sexta-feira-em-salvador.ghtml
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2021/09/30/covid-19-trabalhadores-da-saude-a-partir-de-55-anos-comecam-a-receber-dose-de-reforco-na-sexta-feira-em-salvador.ghtml
http://www.maceio.al.gov.br/maceio-inicia-hoje-3a-dose-para-pessoas-com-60-anos-ou-mais-e-trabalhadores-da-saude/
http://www.maceio.al.gov.br/maceio-inicia-hoje-3a-dose-para-pessoas-com-60-anos-ou-mais-e-trabalhadores-da-saude/
http://www.maceio.al.gov.br/maceio-inicia-hoje-3a-dose-para-pessoas-com-60-anos-ou-mais-e-trabalhadores-da-saude/
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01/10/2021 

Fonte: Site Maceió.Al.gov 

 

A Prefeitura de Maceió inicia, nesta 

sexta-feira (1º), a partir das 14h, a 

aplicação da terceira dose para idosos 

com 60 anos ou mais que tenham 

completado pelo menos seis meses 

desde que tomaram a segunda dose da 

vacina contra a Covid-19. Nesta etapa, 

também receberão a dose complementar 

profissionais de Saúde que tenham 

completado o intervalo de pelo menos 

seis meses da segunda dose ou da 

vacina de dose única. 

 

 

Noticias Internacionais 

Comunicação de Risco: 

Atualização da Doença do vírus 

de Marburg. 

Link: 

file:///C:/Users/asantos/Downloads/Comunicac

%CC%A7a%CC%83o%20de%20Risco%2018.

%20Vi%CC%81rus%20Marburg.%20Rev..pdf 

01/10/2021 

Fonte: Comunicação de Risco rede CIEVS 

 

A doença do vírus Marburg é uma 

doença altamente virulenta que causa 

febre hemorrágica, com uma razão de 

fatalidade de até 88%. Está na mesma 

família que o vírus que causa a doença 

do vírus Ebola. A infecção humana com 

a doença do vírus de Marburg resulta 

inicialmente de exposição prolongada a 

minas ou cavernas habitadas por 

colônias de morcegos Rousettus. Uma 

vez que um indivíduo é infectado o 

vírus. 

Marburg pode se espalhar por 

transmissão humano-humano, por meio 

do contato direto (pele ou mucosas) 

com o sangue, secreções, órgãos ou 

outros fluidos corporais de pessoas 

infectadas, e com superfícies e materiais 

(roupas de cama, roupas) contaminados 

com esses fluidos. Não há caso de 

Marburg registrado no Brasil. 
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