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 Notícia Municipal Aracaju  

 

Aracaju registra primeiro caso de dupla infecção de coronavírus e influenza 
Link:  
https://www.aracaju.se.gov.br/noticias/93908/aracaju_registra_primeiro_caso_de_dupla_infeccao_de_cor

onavirus_e_influenza.html 

05/01/2022 

Fonte: Prefeitura de Aracaju 

 

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) confirma o primeiro caso de contágio simultâneo de 

coronavírus e influenza, conhecido como flurona, em Aracaju. Trata-se de uma mulher, profissional 

de saúde, que começou a apresentar sintomas no dia 27 de dezembro, e no dia seguinte deu entrada 

em hospital particular. A equipe epidemiológica do Município realiza monitoramento da paciente, que 

está cumprindo isolamento, e reforça a necessidade de uso de máscara, higienização das mãos e 

distanciamento social, neste momento de crescimento de casos de Influenza na capital.  

Notícia Estadual 

 

Mortandade de peixes no rio Japaratuba é investigada pela Adema 
Link: https://infonet.com.br/noticias/cidade/mortandade-de-peixes-no-rio-japaratuba-e-investigada-pela-adema/ 

04/01/2022 

Fonte: Site Infonet 

 

A Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) confirmou nesta terça-feira, 4, que uma 

equipe do órgão está fazendo uma análise da água do rio Japaratuba para investigar o porquê da 

mortandade dos peixes. 
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De acordo com o diretor-presidente da Adema, Gilvan Dias, o rio Japaratuba traz recorrências 

de ações relacionadas à crimes ambientais. “Seja por barragem feita no curso do rio ou por substâncias 

que levam a eliminação de oxigênio em alguns pontos onde há registrado a mortandade de peixes”, 

resume Dias. 

Por fim, Gilvan reforça que as equipes do órgão seguem empenhadas em realizar um trabalho 

técnico para chegar a autoria dos possíveis culpados pelo crime ambiental. 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. 

Em Sergipe, casos positivos de covid-19 crescem 500% em apenas 24h 
Link: https://www.f5news.com.br/cotidiano/em-sergipe-casos-positivos-de-covid-19-crescem-500-em-apenas-

24h.html 

07/01/2022 

Fonte: Site f5news 

 

 
Sergipe registrou 80 novos casos de covid-19 nesta quinta-feira (6), conforme Boletim 

Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (SES). O número representa um aumento de mais 

de 500% quando comparado com o dia anterior, quarta-feira (5), quando 13 novos casos foram 

confirmados. Esse foi o maior índice desde o dia 31 de dezembro, quando 23 novos casos foram 

registrados.  

Apesar do aumento exponencial dos casos, o número de mortes pela doença não apresentou 

tanto crescimento. A média tem se mantido em um óbito por dia. No entanto, desde a penúltima 

semana do mês de dezembro os registros de internamento por covid-19 cresceram, reduzindo somente 

nas primeiras semanas de janeiro. 
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Crianças de 5 a 11 anos são incluídas na campanha de vacinação contra a 

Covid-19 

Link: https://www.istoedinheiro.com.br/flurona-brasileiro-e-infectado-por-covid-e-influenza-ao-mesmo-

tempo/#.YdNZ2WHW_AF.whatsapp 

03/01/2022 

Fonte: Site IstoEdinheiro 

 

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) aguarda o envio das doses de vacinas contra a Covid-

19, pelo Ministério da Saúde (MS), para dar início ao processo de imunização de crianças de 5 a 11 

anos no estado. Na tarde da quarta-feira, 05, o MS anunciou a inclusão deste grupo no Plano Nacional 

de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO). 

De acordo com o Ministério, as doses chegam ao país a partir do dia 13 de janeiro. Ainda em 

dezembro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a utilização da vacina 

Pfizer, para crianças de 5 a 11 anos. O intervalo entre a primeira e segunda dose será de oito semanas. 

                                      

Flurona’: brasileiro é infectado por covid e influenza ao mesmo tempo 
Link: https://www.istoedinheiro.com.br/flurona-brasileiro-e-infectado-por-covid-e-influenza-ao-mesmo-

tempo/#.YdNZ2WHW_AF.whatsapp 

03/01/2022 

Fonte: Site IstoEdinheiro 

 
Um jovem de 16 anos testou positivo para covid-19 e Influenza A ao mesmo tempo no Rio de Janeiro. 

Combinação dos vírus é chamada de “Flurona”. Em entrevista à TV Globo, Adriana Soutto Mayor, 

mãe do jovem, declarou que o filho é atleta e que tomou as vacinas contra a covid-19 e gripe 

Notícias Nacionais 



 

 

INFORMATIVO – SE 01/2022| CIEVS | DVAS | GAB | SMS  

 

5 
CIEVS-Aracaju/Secretaria Municipal da Saúde | Aracaju |10.01.2022 Edição 17_SE_ 01/2022 

 

Governo define prioridades na vacinação de crianças contra a Covid 
Link: https://www.metropoles.com/brasil/governo-define-prioridades-na-vacinacao-de-criancas-contra-a-

covid 

04/01/2022 

Fonte: Site Metropoles 

 

O Ministério da Saúde detalhou, nesta terça-feira (4/1), como ocorrerá a vacinação de crianças 

de 5 a 11 anos de idade contra a Covid-19. As informações foram apresentadas em audiência pública 

na sede da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas). De acordo com a secretária Extraordinária 

de Enfrentamento à Covid-19, Rosana Leite de Melo, a consulta pública realizada pelo governo entre 

os dias 23 de dezembro e 2 de janeiro sobre o tema colheu 99,3 mil respostas. A maioria dos 

participantes manifestou-se contra a exigência de receita médica para a vacinação de crianças. 

Veja a ordem de prioridade para vacinação de crianças contra a Covid-19: 

1. Crianças de 5 a 11 anos de idade com deficiência permanente ou comorbidade; 

2. Crianças que vivam em lares com pessoas de alto risco para evolução grave de Covid-19; e 

3. Crianças sem comorbidades, na seguinte ordem: 10 e 11 anos, 8 e 9 anos, 6 e 7 anos e, por fim, 

5 anos. 

Descobertos anticorpos capazes de neutralizar as variantes da Covid-19 
Link: https://www.istoedinheiro.com.br/descobertos-anticorpos-capazes-de-neutralizar-as-variantes-da-

covid-19/ 

05/01/2022 

Fonte: Site Istoédinheiro 

 
 

A ciência tem criado soluções de proteção, mas as variantes do SARS-COV-2 têm complicado todo 

o cenário. Recentemente foram descobertos anticorpos que podem neutralizar as variantes do coronavírus. 
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Uma equipe de cientistas internacional anunciou que conseguiu identificar anticorpos capazes de neutralizar 

as variantes do vírus SARS-COV-2. Este vírus tem tido várias variantes, destacando-se atualmente a 

ômicron. 

Covid-19: calendário de vacinação de crianças de 5 a 11 anos começa no dia 17 

na cidade do Rio. 

Link:  

https://oglobo.globo.com/rio/covid-19-calendario-de-vacinacao-de-criancas-de-5-11-anos-comeca-no-dia-17-na-

cidade-do-rio-confira-datas-25343286 

06/01/2022 

Fonte: Site O globo 

 
 

A vacinação para crianças de 5 a 11 anos na cidade do Rio terá início no dia 17, próxima segunda-

feira. O anúncio foi feito pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, por meio de suas redes sociais na manhã desta 

quinta-feira. Cada idade desse grupo terá o atendimento em três dias, sendo o primeiro reservado para as 

meninas, o segundo, para os meninos, e o terceiro destinado à repescagem dos dois sexos. O cronograma 

se estende até o dia 9 de fevereiro. 

 

Covid: DF e 18 estados veem casos aumentarem após festas de fim de ano 
 

Link: https://www.metropoles.com/brasil/covid-df-e-18-estados-veem-casos-aumentarem-apos-festas-de-

fim-de-ano 

06/01/2022 

Fonte: Site Metropoles 

 
Após as festas de fim de ano, o número de infecções pela Covid-19 cresceu em 18 estados e 

no Distrito Federal. A média móvel de contaminações em todo o país, que era de 5.033 em 28 de 

dezembro, evoluiu para 12.467 novos infectados ao dia na quarta-feira (5/1), o corresponde a uma alta 
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de 147,7% em nove dias. O aumento foi constatado em Amazonas, Roraima, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Piauí, Bahia, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas Sergipe e Espírito Santo. 

 

Sexta-feira com muita chuva no Brasil Central; Inmet tem alerta vermelho em 

MG, ES e RJ 

Link: https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/clima/306376-sexta-feira-com-muita-chuva-no-brasil-

central-inmet-tem-alerta-vermelho-em-mg-es-e-rj.html#.YdxI5P7MIdU 

07/01/2022 

Fonte: Site Noticiasgricolas 

 

 

Veja as áreas com alerta vermelho nesta sexta-feira (7):   

  

A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) vai continuar influenciando a formação de 

nuvens carregadas em toda região Central do Brasil. De acordo com as previsões mais recentes da 

Climatempo, o sistema vai provocar muita chuva em Minas Gerais e no Espírito Santo durante todo o 

final de semana. Com a previsão de muita chuva nessas áreas, o Inmet emitiu alerta de grande perigo 

na área, válido para Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. "INMET publica aviso iniciando 

em: 07/01/2022 09:45. Chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Grande risco de grandes 

alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais 

áreas de risco", afirma a publicação oficial no site do Inmet. 
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Rocha desaba em Capitólio (MG) e atinge lanchas; oito mortes foram 

confirmadas 

Link: https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/rocha-desaba-em-capitolio-mg-e-atinge-lanchas/ 

08/01/2022 

Fonte: Site Cnnbrasil 

 
O desabamento de uma rocha sobre lanchas na região de Capitólio, em Minas Gerais, deixou ao 

menos oito mortos no começo da tarde deste sábado (8). 

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um grande bloco de pedras 

desaba na água do Lago de Furnas, ponto turístico da região. O incidente teria começado com uma “cabeça 

d’água” na região dos cânions, provocando o desabamento de pedras e estruturas rochosas, que atingiram 

ao menos três embarcações — 2 afundaram. 

Pelo menos 32 pessoas ficaram feridos nesse acidente. Entre eles, 23 foram atendidas na Santa Casa 

de Capitólio com ferimentos leves e já foram liberadas. Outros dois feridos, com fraturas expostas, estão 

sendo atendidos na Santa Casa do município de Piumhi. 

 

Notícia Internacional 
 
 

França tem hospitais lotados por casos de Covid-19, gripe e gastroenterite 
Link: https://veja.abril.com.br/saude/franca-tem-hospitais-lotados-por-covid-19-gripe-e-gastroenterite/ 

03/01/2022 

Fonte: Site Veja 

 
Na última semana, a França registrou um recorde de novos casos de Covid-19, com predominância 

de duas variantes: a delta e a ômicron. De acordo com a agência Santé Publique France, foram 1.518 
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pacientes por 100 mil habitantes, maior índice de casos desde o início da pandemia. 

Além das infecções provocadas pelo coronavírus, o país enfrenta um aumento de casos de gripe e 

de gastroenterite. “A gripe começou e casos mais graves de gastroenterites já chegaram ao hospital.  

 

Ômicron é menos agressiva para o pulmão, apontam estudos 

Link: https://veja.abril.com.br/saude/omicron-e-menos-agressiva-para-o-pulmao-apontam-estudos/ 

02/01/2022 

Fonte: Site Veja 

 

                Seis novos estudos, publicados ao longo da última semana, afirmam que a variante ômicron 

é menos agressiva ao pulmão do que a delta e outras variações da Covid-19. Segundo o virologista e 

professor Deenan Pillay, da Universidade de Londres, a mutação que deu origem à variante alterou a 

habilidade do vírus de infectar algumas células específicas do corpo. “Ao que tudo indica, ela é mais 

infecciosa na parte superior do sistema respiratório, especialmente na garganta. Assim, o vírus se 

multiplica mais rapidamente ali do que nas células do pulmão”, afirma o professor ao jornal The 

Guardian. Ele reforça que estes estudos são preliminares, mas condizem com outros feitos ao redor 

do mundo até o momento.  

 
Covid: cientistas detectam nova variante com 46 mutações na França 

Link: https://www.metropoles.com/saude/covid-cientistas-detectam-nova-variante-com-46-mutacoes-na-

franca 

04/01/2022 

Fonte: Site Metropoles 

 
 Instituto Mediterrâneo de Infecção do Centro Hospitalar Universitário (IHU) identificou uma 

nova variante na França. Denominada de B.1.640.2., a cepa tem 46 mutações e apenas 12 casos foram 

https://www.mediterranee-infection.com/
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detectados até agora no país. A nova mutação foi descrita em artigo publicado na plataforma 

medRxiv em versão pré-print, que ainda precisa passar pela revisão de pares, em 10 de dezembro de 

2021. Os cientistas afirmam, entretanto, que a descoberta não é motivo para alarme, pois até agora a 

nova variante não apresenta sinais de que seja mais perigosa que as outras cepas do vírus. 

Um conjunto de 12 casos da B.1.640.2 foi confirmado perto da área de Marselha, no sul da 

França. Os cientistas definem a nova variante como uma “combinação atípica” com 46 mutações e 37 

supressões. De acordo com o artigo, o primeiro caso foi um homem totalmente vacinado que havia 

retornado em novembro de uma viagem a Camarões, na África. Ele teria apresentado apenas sintomas 

respiratórios leves. 

Testes laboratoriais mostraram que a nova variante possui as mutações E484K, que torna o 

vírus mais resistente às vacinas, e a N501Y, originalmente descoberta na variante Alpha, associada a 

maior transmissibilidade. Os cientistas afirmam que ainda é cedo para especular sobre as 

características virológicas, epidemiológicas ou clínicas da variante. 

Caso de hantavírus investigado no sudeste de King County, Washington. 

Link: http://outbreaknewstoday.com/hantavirus-case-investigated-in-southeast-king-county-washington-

81807/ 

02/01/2022 

Fonte: Site Outbreakwstoday 

  
Autoridades de saúde da Public Health - Seattle & King County relatam um caso de hantavírus em 

um adulto residente no sudeste de King County, que foi hospitalizado em dezembro de 2021 e agora está 

se recuperando. O paciente relatou provável exposição a uma infestação de camundongos. O hantavírus 

pode causar uma doença rara, mas mortal, chamada síndrome pulmonar do hantavírus (SHP). Os hantavírus 

são um grupo de vírus transportados por roedores, e o vírus Sin Nombre é o tipo encontrado no oeste da 

América do Norte. HPS é raramente identificado no estado de Washington, com apenas 45 casos relatados 

desde 1997, principalmente no leste de Washington. Desde 1997, houve oito casos de HPS em King 

County. 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.24.21268174v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.24.21268174v1

