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 Notícia Municipal Aracaju  

 

Aracaju encerra o ano com mais de 92% da população vacinada contra 
covid 

Link: 
https://www.aracaju.se.gov.br/noticias/93793/aracaju_encerra_o_ano_com_mais_de_92_da_populacao_va

cinada_contra_covid.html 

30/12/2021 

Fonte: Prefeitura de Aracaju 

 

Com planejamento prévio, uma logística eficiente e trabalho árduo, de domingo a domingo, a 

Prefeitura de Aracaju encerra o ano de 2021 com a marca de ter vacinado mais de 92% da população 

da capital sergipana com idade a partir de 12 anos (12+) com ao menos uma dose de vacina contra a 

covid-19. 

E, até esta quinta-feira, 30, dos 521.004 aracajuanos que iniciaram o ciclo de imunização, 

473.271, ou 84,11% do público 12+, já completaram o esquema vacinal com as duas doses. Esse 

resultado atesta a eficácia das ações e estratégias adotadas pelo Município para garantir celeridade ao 

processo de imunização da população. 

Esse avanço foi possível porque, desde a manhã do dia 19 de janeiro, horas após receber a 

primeira remessa de doses de vacina anticovid, a Prefeitura iniciou a campanha municipal de 

imunização contra o coronavírus. Desde então, ao longo de todo o ano, com um trabalho intenso e 

complexo coordenado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a força-tarefa da vacinação fez 

cumprir com rigor o Plano Nacional de VacinaçãoAracaju aguarda receber vacinas da Influenza para 

iniciar campanha. 
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Unidades de Síndrome Gripal vão funcionar em Aracaju no fim de semana 

Link:  https://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2021/12/29/unidades-de-sindrome-gripal-vao-funcionar-em-

aracaju-no-fim-de-semana.ghtml 

29/12/2021 

Fonte: G1 Sergipe 

 
A Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju (SMS) informou, nesta quarta-feira (29), que vai 

manter as unidades básicas de saúde Augusto Franco e Cândida Alves funcionando das 7 às 19 horas, 

da sexta (31) ao domingo (2). 

Os hospitais Fernando Franco e Nestor Piva, que funcionam diariamente e 24 horas,  seguem 

referência para os pacientes residentes em Aracaju que precisam de maior observação com realização 

de exames para avaliação dos casos e posterior seguimento. Já as Unidades Augusto Franco e Cândida 

Alves funcionam de 7h às 19h. 

 

Notícia Estadual 

 

Sergipe registra 10 mortes por Influenza H3N2, diz secretária de Saúde 
Link https://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2021/12/30/sergipe-registra-10-mortes-por-influenza-h3n2-diz-

secretaria-de-saude.ghtml 

30/12/2021 

Fonte: Site G1 

 

A secretária de Estado da Saúde de Sergipe, Mércia Feitosa, confirmou que foram registradas 

mais 10 mortes por Influenza H3N2 no estado. A informação foi passada em entrevista coletiva na 

tarde desta sexta-feira (30), na sede da secretaria. 
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Ainda segundo a SES, a maioria dos casos registrados no estado são de pessoas entre 20 e 29 

anos. Elas representam 27,7% dos casos positivos até o momento. 

Tremor de terra é registrado em Sergipe 
Link: https://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2021/12/30/tremor-de-terra-e-registrado-em-sergipe.ghtml 

30/12/2021 

Fonte: Site G1 

 

Um tremor de terra de magnitude 1,7 foi registrado no município de Canhoba, por volta das 

23h dessa quarta-feira (30). O abalo foi confirmado pelo Laboratório Sismológico (LabSis) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que monitora esses eventos no Nordeste. 

Apesar de o tremor ter sido sentido por moradores da região, não é considerado grave, de acordo 

com a LabSIs. 

Notícia Nacional 
 

 
Chuvas na Bahia em dezembro foram as mais extremas do planeta 

Link: https://www.metropoles.com/brasil/chuvas-na-bahia-em-dezembro-foram-as-mais-extremas-do-

planeta 

29/12/2021 

Fonte: Site Metropoles 

 
Nenhuma área do planeta teve chuva tão acima da média nos últimos 30 dias como a Bahia, 

mostram dados que a MetSul Meteorologia buscou na base de dados de monitoramento global de 

precipitação da Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera (NOAA), a agência climática do 

governo dos Estados Unidos. 



 

 

INFORMATIVO – SE 52| CIEVS | DVAS | GAB | SMS  

 

5 
CIEVS-Aracaju/Secretaria Municipal da Saúde | Aracaju |03.01.2022 Edição 16_SE 52 

 

Chega a 26 total de casos da Ômicron no DF; três são transmissão local 

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

vacina-para-criancas/ 

30/12/2021 

Fonte: Site Veja 

 

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal confirmou, na tarde desta quinta-feira (30/12), que 

identificou mais nove casos da variante Ômicron na capital do país, chegando a um total de 26 

ocorrências. Desses novos casos, três são de pessoas que não têm histórico de viagem ou contato com 

algum viajante, o que caracteriza transmissão comunitária do vírus. Mais cedo, a informação havia 

sido confirmada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) e revelada pela coluna Grande Angular. 

Outros três casos são de pessoas que vieram dos Estados Unidos. De acordo com a pasta, os infectados 

apresentam sintomas leves e estão vacinados. Os demais três seguem sob investigação. 

Fiocruz divulga nota técnica sobre a importância de vacinar crianças 

Link: https://www.metropoles.com/mundo/eua-e-reino-unido-batem-recorde-de-infeccoes-com-avanco-da-

omicron 

30/12/2021 

Fonte: Site Metropoles 

 

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgou uma nota técnica alertando sobre a importância 

de que as crianças sejam vacinadas contra a Covid-19. O documento foi publicado nesta terça-feira 

(28/12) e ressalta que a imunização de pessoas de 5 a 11 anos vai reduzir o número de mortes pela 

doença nessa faixa etária. Além disso, o texto também considera que a vacinação de crianças vai 

diminuir a transmissão do coronavírus, sendo uma estratégia fundamental para o retorno presencial 

das atividades escolares. 

https://www.metropoles.com/colunas/grande-angular/ibaneis-confirma-transmissao-local-da-variante-omicron-no-df
https://www.metropoles.com/tag/ibaneis-rocha
https://www.metropoles.com/tag/fiocruz
https://www.metropoles.com/saude/vacinas-contra-covid-19-sao-seguras-para-criancas
https://www.metropoles.com/saude/vacinas-contra-covid-19-sao-seguras-para-criancas
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Anvisa interrompe atividades de navios por transmissão comunitária de 

covid. 

Link: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/12/31/anvisa-suspende-atividades-de-

navio-por-transmissao-comunitaria-de-covid.htm 

31/12/2021 

Fonte: Site UOL 

 

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) informou hoje (31) ter interrompido as 

atividades do navio Costa Diadema, que atracou no porto de Salvador, e no navio MSC Splendida, 

que atracou no porto de Santos, após identificar transmissão comunitária de covid-19 nas 

embarcações. Por volta das 18h, a empresa MSC Cruzeiros informou através de ofício enviado hoje à 

Anvisa a interrupção da operação do navio MSC Splendida. A Anvisa recebeu o comunicado da 

empresa sobre o cancelamento do atual cruzeiro e confirmou a interrupção das atividades. 

 

 

Notícia Internacional 
 
 

EUA e Reino Unido batem recorde de infecções com avanço da Ômicronn 

Link: https://www.metropoles.com/mundo/eua-e-reino-unido-batem-recorde-de-infeccoes-com-avanco-da-

omicron 

30/12/2021 

Fonte: Site Metropoles 

 
O avanço da variante Ômicron do novo coronavírus, causador da Covid-19, tem feito países da 

Europa e os Estados Unidos quebrarem recordes diários de adoecimento. A média móvel de casos em sete 



 

 

INFORMATIVO – SE 52| CIEVS | DVAS | GAB | SMS  

 

7 
CIEVS-Aracaju/Secretaria Municipal da Saúde | Aracaju |03.01.2022 Edição 16_SE 52 

 

dias nos Estados Unidos chegou a 267 mil nesta na quarta-feira (29/12). Já o Reino Unido somou 183 mil 

novas contaminações em 24 horas. 

 

Ômicron: internações de crianças por Covid crescem nos Estados Unidos 

Link: https://www.metropoles.com/mundo/eua-e-reino-unido-batem-recorde-de-infeccoes-com-avanco-da-

omicron 

30/12/2021 

Fonte: Site Metropoles 

 

                O aumento de hospitalizações infantis nos Estados Unidos por Covid vem sendo associado 

à circulação da variante Ômicron no país. De acordo com dados do Centro de Controle e Prevenção 

de Doenças (CDC), os EUA registraram um crescimento de mais de 58% na média de hospitalizações 

diárias de crianças entre os dias 21 e 27 de dezembro e de 19%, em relação, a todas as faixas etárias. 

Ao todo, 334 crianças e adolescentes foram internados. 

 

Covid: como América do Sul passou de epicentro da pandemia a líder 
em vacinação 

Link:  

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2022/01/01/covid-como-america-do-sul-passou-de-epicentro-da-pandemia-

a-lider-em-vacinacao.ghtml  

01/01/2022 

Fonte: Site G1 

 
Chile, Uruguai e Argentina apresentam os melhores percentuais de imunização completa no 

subcontinente; Equador e Brasil também têm números altos. 

A América do Sul é a região com o pior histórico da pandemia de Covid-19 do mundo, com 

as ondas mais mortais e o maior acumulado de mortes pela doença no planeta. 

https://www.metropoles.com/saude/pelo-menos-16-paises-vacinam-criancas-contra-a-covid-veja-regras
https://www.cdc.gov/
https://www.cdc.gov/
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Desde que começaram a ser registrados os óbitos de pacientes com Covid-19, houve 2.740 

mortes por milhão de habitantes na América do Sul, segundo o banco de dados Our World in Data. 

No entanto, o subcontinente encerra 2021 com um dado auspicioso: é o que possui a maior 

taxa de vacinação contra o coronavírus, com 63,4% de sua população completamente imunizada (com 

duas doses ou dose única, conforme o requerimento de cada vacina) e 74,3% de seus 434 milhões de 

habitantes com pelo menos uma dose, segundo dados oficiais divulgados pela Organização Pan-

Americana de Saúde até a última quinta-feira (23/12). 

 

Flurona': Israel detecta primeiro caso de dupla infecção por covid e gripe. 

Link: https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2022/01/01/flurona-israel-covid-e-influenza.htm 

01/01/2022 

Fonte: Site UOL 

 
Israel registrou nesta semana um caso raro de infecção dupla de gripe e covid-19. Apelidada 

de "flurona", a doença atingiu uma paciente jovem e grávida, que estava com sintomas leves. A mulher 

estava internada no Rabin Medical Center, na cidade de Petah Tikva. Segundo informou a unidade de 

saúde, a jovem não havia sido vacinada contra o coronavírus ou contra a influenza, e foi diagnosticada 

com ambas assim que chegou ao hospital. 

"Ambos os testes deram positivo, mesmo depois de verificarmos novamente ", explicou o 

professor Arnon Vizhnitser, diretor do Departamento de Ginecologia da unidade de saúde. A 

informação foi noticiada primeiramente pelo Yediot, um jornal israelense de grande circulação, 

publicado em hebraico. Depois, a história foi publicada pelo periódico local Hamodia. 


