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BOLETIM COVID-19 – COMUNICAÇÃO SES-PE 

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) registrou, nesta sexta-feira (04/02), 6.125 casos da Covid-19. Entre os 

confirmados hoje, 55 (1%) são casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e 6.070 (99%) são leves. Agora, 

Pernambuco totaliza 722.858 casos confirmados da doença, sendo 56.377 graves e 666.481 leves, que estão 

distribuídos por todos os 184 municípios pernambucanos, além do arquipélago de Fernando de Noronha. 

Também foram confirmados laboratorialmente 11 óbitos (3 masculinos e 8 femininos), ocorridos entre os dias 

20/08/2021 e 03/02/2022. As novas mortes são de pessoas residentes Caruaru (1), Goiana (1), Jaboatão dos 

Guararapes (2), Pedra (1), Petrolina (1), Recife (2), Santa Cruz do Capibaribe (1), Santa Terezinha (1) e Tabira (1). Com 

isso, o Estado totaliza 20.712 mortes pela Covid-19. 

Os pacientes tinham entre 57 e 102 anos, além de uma criança de 3 anos. As faixas etárias são: 0 a 9 (1), 50 a 59 (1), 

60 a 69 (2), 70 a 79 (3), 80 e mais (4). Do total, 10 tinham doenças preexistentes: doença cardiovascular (7), diabetes 

(4), obesidade (3), doença neurológica (1), doença respiratória (1), hipertensão (1), doença de Parkinson (1), histórico 

de AVE (1), doença hepática (1) e histórico de tabagismo (1) – um paciente pode ter mais de uma comorbidade. Um 

segue em investigação. 

JANSSEN - Uma nova remessa, com 317.400 doses do imunizante da Janssen, chegou ao Aeroporto Internacional do 

Recife/Guararapes - Gilberto Freyre em dois voos na madrugada desta sexta-feira (04/02), às 0h20 e 1h20. Seguindo 

a recomendação do Comitê Técnico Estadual para Acompanhamento da Vacinação, estas vacinas devem ser 

utilizadas, na população com mais de 18 anos, como dose de reforço tanto para aqueles que tomaram a dose única 

do imunizante, como para quem tomou as duas doses de outros fabricantes, além de início de novos esquemas 

vacina. A informação foi detalhada pelo secretário estadual de Saúde, André Longo, e pela superintendente de 

Imunizações do Estado, Ana Catarina de Melo, em coletiva de imprensa realizada na última quinta-feira (03/02). 

“A recomendação é baseada em recomendação do Comitê Técnico Estadual para Acompanhamento da Vacinação, 

que se reuniu no início desta semana para discutir a forma de utilização dessa remessa, garantindo a oferta de 

proteção de reforço após a finalização do esquema básico. Neste momento, precisamos garantir que as pessoas que 

finalizaram seus esquemas básicos busquem sua imunização de reforço. Estamos em um momento de aceleração de 

novos casos de Covid-19 motivados pela circulação da variante Ômicron, e é necessário ofertar as vacinas de maneira 

efetiva. Janssen é uma vacina de vetor viral e, portanto, pode ser utilizada, segundo recomendação do Ministério da 

Saúde, para aplicação de reforço”, explicou Ana Catarina. 

Os 67 volumes recebidos já estão na sede do Programa Estadual de Imunizações (PEI) para conferência e destinação 

aos municípios, no próximo sábado (05/02). Após o encaminhamento para as Gerências Regionais de Saúde (Geres), 

os quantitativos ficarão à disposição dos gestores locais para retirada e utilização em suas campanhas. Esta é a 

sétima remessa do fabricante recebida no Estado. 

DOSES RECEBIDAS - Do início da campanha, em 18 de janeiro de 2021, até o momento, Pernambuco já recebeu 

18.650.283 doses de vacinas contra a Covid-19. Desse total, foram 5.044.420 da Astrazeneca/Oxford/Fiocruz; 



 

 

4.287.253 da Coronavac/Butantan; 8.138.520 da Pfizer/BioNTech; 291.300 doses da vacina pediátrica da Pfizer; 

265.880 doses da vacina da Coronavac/Butantan para as crianças e 622.910 da Janssen. 

SEQUENCIAMENTO – Uma nova análise genética realizada pelo Instituto Aggeu Magalhães (IAM - Fiocruz-PE), aponta 

que a variante Ômicron já corresponde a quase todos os casos positivos da Covid-19 em Pernambuco. De acordo 

com os dados do sequenciamento divulgado na tarde desta sexta-feira (04/02) pela Secretaria Estadual de Saúde 

(SES-PE), dos 132 genomas analisados 131 (99,25%) foram identificados como a linhagem Ômicron e apenas em uma 

amostra, de um paciente do Recife, colhida em 13/01, foi identificada a variante Delta. 

“Pernambuco tem se destacado, no cenário nacional, pelo sequenciamento genético de amostras de casos 

confirmados para a Covid-19, o que proporciona além do rastreamento da disseminação do vírus, a rápida detecção 

de suas variantes e o estabelecimento as medidas de controle em tempo adequado. Reforço, ainda, que este 

trabalho só tem sido possível graças à valorosa parceria e importante trabalho que vem sendo desenvolvido pelo 

Instituto Aggeu Magalhães", avaliou o secretário estadual de Saúde, André Longo.  

As coletas são de pacientes de 6 municípios e foram realizadas entre os dias 06/01/2022 e 19/01/2022. Os casos da 

Ômicron foram registrados a partir da coleta de pacientes provenientes das cidades do Cabo de Santo Agostinho (1), 

Garanhuns (1), Recife (127), Santa Cruz do Capibaribe (1), Vertentes (1) e Vitória de Santo Antão (1). 

"Reforço que, diante deste cenário, precisamos do engajamento de toda a população, com o respeito aos protocolos 

e o reforço nos cuidados, com o uso da máscara, a lavagem das mãos e o ato de evitar aglomerações. Também é de 

suma importância que possamos avançar com a vacinação, porque, por escapar parcialmente dos anticorpos, a 

Ômicron pode causar infecção em pessoas devidamente vacinadas, mas elas raramente adoecem com gravidade e 

morrem. Já em não vacinados tem um impacto muito pior, com reflexo direto nas hospitalizações e mortes”, 

reforçou o secretário estadual de Saúde, André Longo. 

BALANÇO DA VACINAÇÃO - Pernambuco já aplicou 16.143.992 doses de vacinas contra a Covid- 19 na sua 

população, desde o início da campanha de imunização no Estado (no dia 18 de janeiro de 2021). 

Com relação às primeiras doses, foram 7.519.468 aplicações (cobertura de 84,73%). Do total, 6.611.099 

pernambucanos (74,49%) já completaram seus esquemas vacinais, sendo 6.437.998 pessoas que foram vacinadas 

com imunizantes aplicados em duas doses e outros 173.101 pernambucanos que foram contemplados com vacina 

aplicada em dose única.  

Em relação às doses de reforços (terceira dose), já foram aplicadas 2.013.425 (cobertura de 25,85%). 

Outras informações detalhadas sobre a população vacinada contra a Covid-19 estão disponíveis no Painel de 

Acompanhamento Vacinal, que pode ser acessado pelo https://bit.ly/3xteooh. No ambiente on-line, há as coberturas 

por grupo e por municípios, doses aplicadas x distribuídas por cidade, perfil dos vacinados (sexo, raça/cor). Há, ainda, 

as bases de dados para download. 
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Link do painel vacinal: https://bit.ly/3xteooh 
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