
 

 

Segunda-feira, 07/02/2022 

Boletim Nº 707 

BOLETIM COVID-19 – COMUNICAÇÃO SES-PE 

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) registrou, nesta segunda-feira (07/02), 1.562 casos da Covid-19. Entre os 

confirmados hoje, 80 (5%) são casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e 1.482 (95%) são leves. Agora, 

Pernambuco totaliza 731.104 casos confirmados da doença, sendo 56.580 graves e 674.524 leves, que estão 

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

Também foram confirmados laboratorialmente sete óbitos (2 masculinos e 5 femininos), ocorridos entre os dias 

29/12/2020 a 05/02/2022. As novas mortes são de pessoas residentes de Cachoeirinha (1), Flores (1), Recife (3), 

Salgadinho (1) e Santa Cruz do Capibaribe (1). Com isso, o Estado totaliza 20.736 mortes pela Covid-19. 

Os pacientes tinham entre 50 e 77 anos. As faixas etárias são: 50 a 59 (2), 60 a 69 (1) e 70 a 79 (4). Do total, cinco 

tinham doenças preexistentes: doença cardiovascular (3), diabetes (3), tabagismo (1), doença respiratória (1), 

hipertensão (2), AVC (2), obesidade (1), neoplasia (1) e câncer (1) – um paciente pode ter mais de uma comorbidade. 

Um paciente não tinha comorbidade e outro segue em investigação. 

PLANO DE CONVIVÊNCIA - O Gabinete de Enfrentamento  à  Covid-19 definiu nesta segunda-feira (07.02) que o 

limite de pessoas em eventos em Pernambuco será reduzido de três mil para 500 pessoas, em locais abertos e de mil 

para 300, em locais fechados. A determinação foi motivada pela aceleração do número de casos de coronavírus e da 

demanda por leitos. As medidas valem a partir da próxima quarta-feira (09.02) e vão até o dia 1° de março.  

“Sabemos de todas as repercussões econômicas, sociais e culturais em torno dessa decisão, mas não há condições 

sanitárias para que seja realizada qualquer tipo de festividade no período de carnaval em Pernambuco. Além disso, 

reduzimos a capacidade dos eventos de 3 mil para 500 pessoas e não descartamos tomar outras medidas restritivas 

se o número de casos continuar em crescimento acelerado”, afirmou o governador Paulo Câmara.  

Nos eventos acima de 300 pessoas será exigida a apresentação de teste negativo de Covid, além do passaporte 

vacinal. Para eventos corporativos, não-festivos, o limite será de até 1.500 participantes.  

A variante Ômicron da Covid-19 continua em franca aceleração em Pernambuco, impactando no aumento de 

positividade e, consequentemente, hospitalizações e óbitos, principalmente em não vacinados.  

Atualmente, 919 pacientes estão internados com quadros respiratórios graves nos leitos de UTI na rede pública – 

mesmo patamar de julho do ano passado. Além disso, a média móvel de confirmações diárias de novos óbitos no 

Estado chegou a 13,2 nesta segunda-feira (07.02) – um aumento de 128% na comparação com a de 14 dias atrás.  

“Este cenário de aceleração exponencial da variante Ômicron impõe a adoção de novas medidas restritivas dentro do 

nosso Plano de Convivência. Por determinação do Governador Paulo Câmara, vamos continuar trabalhando para 

minimizar os impactos da doença, com a contratação de profissionais de saúde e a abertura de novos leitos. Mas só 

os esforços do Governo do Estado não serão suficientes para diminuir a circulação viral e superar o vírus. Precisamos, 

então,  do engajamento da sociedade, com o respeito aos protocolos, o reforço nos cuidados e, principalmente, com 

a vacinação”, destaca o secretário estadual de Saúde, André Longo. 

 



 

 

MAIS VACINAS - Pernambuco recebeu uma nova remessa de vacinas da Pfizer/BioNTech na manhã desta segunda-

feira (07/02). Um voo aterrissou no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre, às 10h40, 

trazendo 49.140 doses do imunizante para incremento da campanha contra a Covid-19. As novas doses serão 

destinadas para aplicação de segunda dose em adolescentes entre 12 e 17 anos. 

Os imunobiológicos já estão na sede do Programa Estadual de Imunizações (PEI-PE) e após conferência e separação 

dos quantitativos serão encaminhados para as doze Gerências Regionais de Saúde (Geres) onde ficam à disposição 

dos gestores municipais. 

“Precisamos da organização da estratégia dos municípios para que esses imunizantes cheguem ao braço desses 

adolescentes que já iniciaram seus esquemas vacinais. Só a finalização dos esquemas vacinais possibilita a oferta de 

proteção adequada contra as formas graves e óbitos provocados pela doença”, reforça a superintendente de 

Imunizações do Estado, Ana Catarina de Melo. 

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

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

4.287.253 da Coronavac/Butantan; 8.187.660 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. 

BALANÇO DA VACINAÇÃO - Pernambuco já aplicou 16.234.924 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 7.559.376 aplicações (cobertura de 85,18%). Do total, 6.622.641 

pernambucanos (74,62%) já completaram seus esquemas vacinais, sendo 6.449.540 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 2.052.907 (cobertura de 26,36%).  

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NÚMEROS COVID-19 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VACINAÇÃO - COVID-19 

 

 

Link do painel vacinal: https://bit.ly/3xteooh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank

