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 Notícia Municipal Aracaju  

 

Aracaju inicia vacinação contra covid para crianças entre 5 e 11 anos 
Link:  
https://www.aracaju.se.gov.br/noticias/94019/aracaju_inicia_vacinacao_contra_covid_para_criancas_entre

_5_e_11_anos.html 

15/01/2022 

Fonte: Site Prefitura de Aracaju 

 
A secretária da Saúde, Waneska Barboza, acompanhou a aplicação das primeiras doses pediátricas 

e conta que é com grande satisfação que foi iniciada a vacinação das crianças. Neste primeiro momento, 

estão sendo vacinadas as crianças com comorbidades e deficiência. A vacinação das crianças de 5 a 11 anos 

com comorbidades ou deficiência permanente terá continuidade neste domingo, 16, das 8h às 13h, nas 

UBSs Carlos Hardman (Soledade), Geraldo Magela (Orlando Dantas) e João Bezerra (Areia Branca). 

 
Santa Maria continua sendo o bairro com maior índice de hanseníase 

Link:  https://infonet.com.br/noticias/saude/numero-de-casos-da-hanseniase-e-menor-por-dois-anos-

seguidos/ 

14/01/2022 

Fonte: Site Infonet 

 

O número de casos registrados da Hanseníase diminuiu por dois anos seguidos em Aracaju. Por 

outro lado, o maior número de pessoas infectadas continua concentrado no bairro Santa Maria, na 

capital. Em 2019, o número de casos registrados de Hanseníase na capital sergipana era de 84. Em 

2020, início da pandemia da Covid-19, esse número diminuiu para 76 e em 2021, o quantitativo foi 
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de 71, conforme dados da Coordenação de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS). Entretanto, apesar de ser um número positivo, ainda causa preocupação já que algumas 

pessoas deixaram de procurar atendimento médico para a hanseníase, em decorrência da Covid-19.  

Defesa Civil emite alerta de chuva moderada para as próximas 48h 

Link:  https://infonet.com.br/noticias/saude/numero-de-casos-da-hanseniase-e-menor-por-dois-anos-

seguidos/ 

14/01/2022 

Fonte: Site Infonet 

 

A população deve estar atenta a possíveis situações de anormalidade, como inclinação de 

árvores e postes, rachaduras ou afundamento de piso, alagamento, movimentação de terra em áreas de 

encosta, dentre outras. O secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, enfatiza 

que os órgãos da Prefeitura de Aracaju atuam de maneira integrada. “O trabalho, para a redução de 

riscos, é contínuo. Os diversos órgãos da gestão municipal estão preparados para as demandas que 

possam surgir e atuam de forma estratégica, para evitar ou minimizar possíveis transtornos que possam 

ocorrer”, destacou. O coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado, ressalta que as 

equipes estão com atenção redobrada. “Caso sejam observadas situações de possíveis riscos, a 

população pode acionar o órgão através do serviço emergencial 199, que funciona 24 horas”, frisou. 
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Notícia Estadual 

 

Sergipe receberá primeiro lote das vacinas pediátricas contra a Covid-19 nesta 
sexta, 14 

Link: 

https://www.se.gov.br/noticias/saude/sergipe_recebera_primeiro_lote_das_vacinas_pediatricas_contra_a_covid_

19_nesta_sexta_14 

13/01/2022 

Fonte: Site Sergipe Governo do Estado 

 

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) receberá nesta sexta-feira, 14, o primeiro lote das 

vacinas pediátricas contra a Covid-19, contendo 14.600 doses, conforme informou o Ministério da 

Saúde (MS). De acordo com o MS, os imunizantes vão chegar ao aeroporto de Aracaju às 14h40. 

As vacinas pediátricas são para imunizar crianças de cinco a 11 anos. Como o Ministério da 

Saúde enviará as vacinas de forma gradativa, a Secretaria de Estado da Saúde irá pactuar nesta sexta-

feira, o público que esse primeiro lote irá atender, dentro da faixa-etária determinada. 

                                      

Governo reduz para 7 dias isolamento de pacientes com covid-19 
Link: https://infonet.com.br/noticias/saude/governo-reduz-para-7-dias-isolamento-de-pacientes-com-

covid-19/ 

10/01/2022 

Fonte: Site Infonet 

 
O Ministério da Saúde decidiu reduzir de dez para sete dias o período recomendado de isolamento 

para pacientes com covid-19. Segundo a atualização do guia de vigilância epidemiológica para a covid-19 

Notícias Nacionais 
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da pasta, caso não haja mais sintomas no sétimo dia, a pessoa pode sair do isolamento. 

Existe ainda uma possibilidade de encurtar ainda mais o tempo de isolamento. Caso no quinto dia 

o paciente não tenha mais nenhum sintoma respiratório, não apresente febre e esteja há 24 horas sem usar 

medicamento antitérmico, ele pode fazer um teste rápido de covid-19. Se o teste der negativo para o vírus, 

ele também está liberado. Se, no entanto, o teste der positivo, o paciente deve aguardar até o fim dos dez 

dias de isolamento. 

 

Anvisa confirma novo caso de superfungo no Brasil 

Link: https://exame.com/ciencia/anvisa-confirma-novo-caso-de-superfungo-no-brasil/ 

13/01/2022 

Fonte: Site Exame.com 

 
Até o momento, há um caso confirmado e outro em análise na cidade de Recife; o Candida auris 

pode representar uma séria ameaça à saúde pública por ser potencialmente fatal e resistente às principais 

classes de fármacos antifúngicos. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) confirmou nesta quarta-feira, 12, o terceiro 

surto do superfungo Candida auris no Brasil. O caso ocorreu em um hospital da rede pública de Recife, 

Pernambuco (PE). 

Até o momento, há um caso confirmado e outro em análise. Mesmo assim, o órgão reintera que 

deve-se considerar que há um surto de C. auris no Brasil. "A definição epidemiológica de surto abrange não 

apenas uma grande quantidade de casos de doenças contagiosas ou de ordem sanitária, mas também o 

surgimento de um microrganismo novo na epidemiologia de um país ou até de um serviço de saúde – 

mesmo se for apenas um caso", disse em nota.    

O primeiro caso identificado no Brasil foi no final de 2020,  em uma amostra de ponta de cateter de 

um paciente que foi internado em uma UTI de um hospital na Bahia. Ele levou ao primeiro surto da doença 

no Brasil (com 15 casos e 2 mortos). O segundo surto foi um mês atrás, com somente um caso num hospital 

de rede pública. 

Os Estados Unidos, Índia e México também apresentaram surtos da doença nos últimos dois anos. 

No país de Joe Biden, por exemplo, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) registrou 1.156 

casos da doença entre setembro de 2020 e agosto de 2021. 
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Mundo bate novo recorde e registra mais de 3 milhões de casos de Covid-19 em 
um dia 

Link: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/mundo-bate-novo-recorde-e-registra-mais-de-3-milhoes-de-casos-de-

covid-19-em-um-dia 

11/01/2022 

Fonte: Site Cnnbrasil 

 

O mundo bateu um novo recorde de registro diário de casos de Covid-19 nesta terça-feira (11). 

Nas últimas 24 horas, o mundo registrou, de acordo com a plataforma Our World in Data, 3,28 

milhões de novas infecções pelo coronavírus.  

É a primeira vez que o registro diário pandêmico ultrapassa a casa dos 3 milhões. A marca 

supera o recorde anterior, atingido no último dia 5, quando 2,59 milhões de casos de Covid-19 foram 

registrados em um dia. 

O número crescente de infecções é ligada por especialistas ao espalhamento da variante 

Ômicron, que é transmitida com mais facilidade que formas anteriores do vírus. De acordo com 

previsões da Organização Mundial da Saúde (OMS), ela deve tornar-se a cepa dominante em vários 

locais do mundo nas próximas semanas. 

Chuva segue causando mortes e estragos em MG 

Link: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2022-01/chuva-segue-causando-mortes-e-estragos-em-

mg 

10/01/2022 

Fonte: Site Agenciabrasil 

 
 

As fortes chuvas que há semanas atingem Minas Gerais continuam afetando a população e causando 

prejuízos e transtornos de todo tipo. Casos de rios transbordando, alagamentos e inundações se espalham 

por várias regiões do estado, e os números de desabrigados e desalojados não param de aumentar. 
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Desde o início da estação chuvosa – que, este ano, começou em outubro, um mês antes que o 

habitual – ao menos nove pessoas já perderam suas vidas devido às chuvas e suas consequências. Neste 

número não estão incluídas as dez mortes causadas pelo desprendimento de um bloco de pedras no Lago 

de Furnas, em Capitólio (MG), no último sábado (8). As causas desta tragédia ainda estão sendo apuradas, 

mas autoridades estaduais já anteciparam que parte do paredão rochoso pode ter ruído por efeito da ação 

das águas. 

 

Deslizamento destrói casarão histórico em Ouro Preto 
Link: https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2022/01/13/deslizamento-destroi-casarao-historico-

em-ouro-preto-videos.ghtml 

13/01/2022 

Fonte: Site G1.globo 

 

Um deslizamento de terra destruiu um casarão do século XIX da Prefeitura de Ouro Preto, na 

Região Central de Minas Gerais, e um imóvel onde funcionava um depósito, na manhã desta quinta-feira 

(13). O acidente ocorreu no Morro da Forca, localizado no centro histórico da cidade. 

Segundo a Defesa Civil Municipal, ninguém se feriu. A prefeitura afirmou que o casarão histórico 

já estava interditado desde 2012, quando outro deslizamento ocorreu no local. Na época, os técnicos do 

município concluíram que não havia segurança para a ocupação do imóvel. 

Os bombeiros não souberam informar quantas pessoas tiveram que ser evacuadas. 

Segundo a corporação, o talude ainda apresenta instabilidade. Se houver outro desmoronamento, 

há possibilidade de um hotel e um restaurante serem atingidos. 
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Filas nos hospitais e UTIs mais cheias: saúde caminha para colapso 
Link: https://www.metropoles.com/brasil/filas-nos-hospitais-e-utis-mais-cheias-saude-caminha-para-

colapso 

13/01/2022 

Fonte: Site Metropoles 

 
O avanço de casos da variante Ômicron e de influenza no Brasil tem sobrecarregado prontos-

socorros no país e elevado o percentual de ocupação nas unidades de terapia intensiva (UTIs). A 

combinação de rápida piora da pandemia de Covid-19 e da epidemia de gripe ameaça provocar um 

colapso do sistema, segundo o próprio ministro da Saúde admitiu na quarta-feira (12/1). 

Somente nessa quarta-feira, o Brasil registrou 87.471 novos casos confirmados de Covid-19. 

O número, que pode estar bastante subnotificado, é maior que o contabilizado no dia anterior, quando 

70.765 contaminados foram notificados. Com isso, a média de casos chegou a 52.261 novos infectados 

ao dia, alta de 794% na comparação com 14 dias atrás. 

Os números se refletem em filas gigantescas, com horas de espera, em diversos hospitais 

públicos e privados pelo país. O Metrópoles percorreu unidades de saúde por Brasília, Goiás, Rio de 

Janeiro e São Paulo. 

 

OMS E EMA DECLARAM: DOSES DE REFORÇOS PODEM DANIFICAR O 
SISTEMA IMUNOLÓGICO 

Link: https://karinamichelin.com/oms-e-ema-declaram-doses-de-reforcos-podem-danificar-o-sistema-

imunologico/ 

12/01/2022 

Fonte: Site Karinamichelin 

 
Os especialistas da OMS, se pronunciaram sobre a estratégia de vacinação  com reforços 

(boosters), alertando que contar apenas com essas doses  atuais adicionais  para se proteger das 

doenças graves pode ser uma estratégia insustentável a longo prazo. 

https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2022/01/11/loms-servono-vaccini-nuovi-non-bastano-booster-con-attuali-_52e6881e-c587-4f8e-bfc4-969d4b3a74a0.html
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Em outras palavras, a OMS atesta a ineficácia substancial do soro contra as mutações atuais, 

estimulando a produção de novos medicamentos. Mesmo com esta declaração da OMS, Israel lançou 

a quarta dose da vacina -influenciando outros países e cidades a seguir esta quarta vacinação para os 

mais ‘frágeis’.  

Em um artigo publicado no New York Times, lemos que alguns especialistas israelenses 

acreditam que é prematuro prosseguir com os “reforços” porque o impacto das doses ainda deve ser 

avaliado, em particular o risco de danos à capacidade do organismo de combater a Covid. O grupo de 

especialistas que assessora o governo israelense, ao recomendar a quarta dose, levantaram dúvidas 

sobre os potenciais benefícios superarem os riscos. Para alguns cientistas, muitas doses desta vacina 

podem causar uma espécie de fadiga do sistema imunológico, comprometendo assim a capacidade do 

organismo de combater o coronavírus. 

 

Salvador prepara estratégia para imunizar crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 
Link: https://www.bnews.com.br/noticias/coronavirus/salvador-prepara-estrategia-para-imunizar-criancas-

de-5-11-anos-contra-covid-19.html 

10/01/2022 

Fonte: Site Bnews 

  

Com a inclusão de crianças entre 5 a 11 anos de idade no Plano Nacional de Operacionalização 

da Vacinação contra a Covid-19, a prefeitura de Salvador afirma que iniciará as aplicações dos 

imunizantes para este público ainda este mês. A aplicação dependerá do envio de vacinas pelo 

Ministério da Saúde. 

Em entrevista nesta segunda-feira (10), o prefeito Bruno Reis (DEM) explicou todos os 

detalhes de como será feita a estratégia na capital baiana. A cidade possui 149.214 pessoas cadastradas 

nessa faixa etária. 

Segundo o prefeito, a recomendação é para que todas as crianças sejam imunizadas e reforçou 

que, no que depender do poder público, todo o público-alvo será beneficiado. "Para os pais que 
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desejarem vacinar seus filhos de 5 a 11 anos, a Prefeitura está preparada e recomenda a ação. A vacina 

tem cumprido o seu papel. A Bahia tem hoje mais de 400 casos ativos. Atualmente há muitas pessoas 

com sintomas, mas um número muito baixo de demanda de internação".  

 

Notícia Internacional 
 
 

Estudo descobre infecções por covid-19 que combinam genes das variantes 
Delta e Ômicron 

Link: https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2022/01/estudo-descobre-infeccoes-por-covid-19-que-

combinam-genes-das-variantes-delta-e-omicron-cky7nu1rj002p015pb5u4pk7i.html 

09/01/2022 

Fonte: Site Gauchazh 

 
 

Uma possível nova cepa de covid-19 foi encontrada durante a primeira semana de 2022, pelo 

professor de Ciências Biológicas da Universidade de Chipre e chefe do Laboratório de Biotecnologia e 

Virologia Molecular, Leondios Kostrikis. A possível variante, que é híbrida, combina elementos genéticos 

das variantes Delta e Ômicron, mas ainda é cedo para dizer se terá preponderância sobre outras cepas. As 

informações são do jornal O Globo. 
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China: casos adicionais de gripe aviária H5N6 relatados para 2021 
Link: http://outbreaknewstoday.com/china-additional-h5n6-avian-influenza-cases-reported-for-2021// 

13/01/2022 

Fonte: Site Outbreakwstoday 

  
 

Em um acompanhamento da situação da gripe aviária H5N6 na China continental, as 

autoridades de saúde de Hong Kong relatam cinco casos humanos adicionais de gripe aviária A 

(H5N6) a partir de dezembro de 2021, elevando o total de casos relatados para 36 no ano passado. 

Inédito: médicos fazem 1° transplante de coração de porco para humano 
Link: https://www.metropoles.com/saude/inedito-medicos-fazem-1-transplante-de-coracao-de-porco-para-

humano 

10/01/2022 

Fonte: Site Metropoles 

 

Médicos da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, conseguiram fazer, pela primeira 

vez na história, um transplante de coração de porco para um humano vivo. O paciente, David Bennett, 

tem uma doença terminal e morreria sem o procedimento. A cirurgia durou oito horas, e o órgão veio 

de um animal geneticamente modificado para não apresentar algumas substâncias que causam rejeição 

em humanos, além de outras características para encaixar perfeitamente no paciente. 
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CoronaVac tem eficácia contra Ômicron, mostra estudo preliminar 

Link: https://saude.ig.com.br/coronavirus/2022-01-13/coronavac-eficacia-omicron-estudo-preliminar.html 

13/01/2022 

Fonte: Site Saude.ig 

 

 
Um estudo realizado por pesquisadores de universidades chinesas e publicado na última 

segunda-feira (10) na revista Emerging Microbes & Infections, aponta que a vacina CoronaVac, 

produzida pelo Instituto Butantan e pelo laboratório chinês Sinovac, tem efetividade na neutralização 

da variante Ômicron . O estudo ainda é preliminar. 

Para o estudo, os pesquisadores usaram pseudovírus contendo a proteína Spike de sete 

variantes do vírus Sars-CoV-2: Ômicron, Alpha, Beta, Gama, Delta, Lambda e Mu. Um pseudovírus 

é uma partícula viral que possui todas as propriedades do vírus, com a diferença de que ele não infecta 

as células. Os pseudovírus foram utilizados na pesquisa por permitir uma manipulação mais segura 

em laboratório. 

No experimento foi utilizado plasma sanguíneo de pessoas vacinadas com a CoronaVac e 

também de pessoas com infecção prévia. Essas amostras são então infectadas com os pseudovírus que 

carregam a proteína Spike das variantes. 

O teste consiste em checar se anticorpos gerados em decorrência da vacina vão neutralizar, ou 

seja, combater o vírus nesse cultivo. O resultado é então comparado com a capacidade de neutralização 

dos anticorpos da linhagem de vírus que circulava no início da pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 


