
 

 

Terça-feira, 08/02/2022 

Boletim Nº 708 

BOLETIM COVID-19 – COMUNICAÇÃO SES-PE 

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) registrou, nesta terça-feira (08/02), 5.815 casos da Covid-19. Entre os 

confirmados hoje, 52 (1%) são casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e 5.763 (99%) são leves. Agora, 

Pernambuco totaliza 736.919 casos confirmados da doença, sendo 56.632 graves e 680.287 leves, que estão 

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

Também foram confirmados laboratorialmente 18 óbitos (8 masculinos e 10 femininos), ocorridos entre os dias 

17/04/2021 a 07/02/2022. As novas mortes são de pessoas residentes de Alagoinha (1), Camaragibe (2), Carnaubeira 

da Penha (1), Garanhuns (1), Jaboatão dos Guararapes (3), Jupi (1), Limoeiro (1), Petrolina (2), Primavera (1), Recife 

(3) e Serra Talhada (2). Com isso, o Estado totaliza 20.754 mortes pela Covid-19. 

Os pacientes tinham entre 30 e 89 anos. As faixas etárias são: 30 a 39 (1), 40 a 49 (2), 50 a 59 (2), 60 a 69 (2), 70 a 79 

(7) e 80 e mais (4). Do total, 12 tinham doenças preexistentes: doença cardiovascular (7), hipertensão (4), diabetes 

(3), imunossupressão (2), tabagismo (2), doença respiratória (1), AVC (1), etilismo (1), doença neurológica (1) e 

doença renal (1)  – um paciente pode ter mais de uma comorbidade. Os demais seguem em investigação. 

CARNAVAL - O secretário de Saúde de Pernambuco, André Longo, anunciou nesta terça-feira (08.02) o cancelamento 

de todas as festas públicas e privadas no período do Carnaval, que ocorreriam entre 25 de fevereiro e 01 de março. 

Nos próximos dias, o Governo do Estado vai se reunir com os prefeitos dos principais polos festivos para alinhar os 

protocolos específicos. Durante coletiva de imprensa, o secretário ratificou a importância de as gestões municipais 

adotarem medidas próprias para conter aglomerações, fiscalizando com rigor as novas regras, que visam conter o 

avanço do novo coronavírus. 

“Lamentamos o cancelamento, por mais um ano, dessa festa que está na alma e no coração dos pernambucanos, 

mas nosso compromisso precisa ser com a vida. Precisamos desestimular situações que possam gerar aumento na 

contaminação”, explicou André Longo, reforçando ainda a informação sobre o cancelamento do ponto facultativo 

nos órgãos públicos estaduais durante o Carnaval. A recomendação é que os demais entes públicos continuem 

funcionando normalmente. 

Ainda na coletiva, o secretário de Saúde detalhou as mudanças no Plano de Convivência com a Covid-19 em 

Pernambuco, anunciadas na segunda-feira (07.02). A capacidade dos eventos será reduzida, a partir desta quarta 

(09.02), de três mil para 500 pessoas em espaços abertos, e de mil para 300 pessoas em locais fechados. Permanece 

obrigatória a comprovação de vacinação e a apresentação de teste negativo nos eventos com mais de 300 pessoas. 

Cinemas, teatros, circos e jogos de futebol também estão inclusos nas medidas. 

DADOS EPIDEMIOLÓGICOS – A adoção de novas medidas restritivas foi motivada pelo cenário epidemiológico, que 

continua com forte aceleração da variante ômicron em Pernambuco. De acordo com análise da Secretaria Estadual 

de Saúde (SES-PE), a aceleração é vista, especialmente, no aumento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave 

(Srag), que interrompeu uma tendência de queda. Ao todo, foram 890 registros na última semana epidemiológica 

(31.01 a 05.02), o que representa um aumento de 6% na comparação com a semana anterior. 

 



 

 

Na média das duas últimas semanas, 44% dos casos de Srag positivam para a Covid-19 – um aumento de mais de 

500% na comparação com a primeira semana de 2022, quando a positividade estava em 6%. Esse fato já tem 

impactado as solicitações de leitos de UTI, que permanecem em um patamar de mais de 650 pedidos por semana. 

Além disso, os dados também influenciam na ocupação dos leitos, com mais de 900 pacientes internados nas vagas 

de terapia intensiva – mesmo patamar de julho do ano passado e 11% a mais do que 15 dias atrás. Esta aceleração 

ainda tem reflexo nos óbitos, que mesmo com dados preliminares, registraram na semana passada, 59 mortes pela 

Covid-19, um aumento de 157% em duas semanas. 

IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO – Levantamento da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) entre os pacientes que 

vieram a óbito pela Covid-19 em janeiro, aponta que de cada 5 mortos pela doença, quatro não tinham tomado 

todas as doses necessárias da vacina. E, entre os que morreram mesmo estando totalmente vacinados, 85% eram 

idosos, com mais de 60 anos, e 85% tinham comprovadamente doenças pré-existentes. A análise foi detalhada pelo 

secretário de saúde, André Longo, durante coletiva de imprensa do Governo de Pernambuco, nesta terça-feira 

(08.02). 

Ao todo, foram 97 registros de óbitos pelo novo coronavírus no mês de janeiro deste ano, dos quais 77 pessoas 

(79,4%)  não estavam com o esquema vacinal completo, com a dose de reforço. Nesse total, 26 pacientes (26,8%) 

sequer tinham registro de vacinação, 11 (11,4%) só tomaram uma dose dos imunizantes e 40 (41,2%) não tinham 

tomado a dose de reforço. “Os estudos científicos foram evoluindo e mostrando a necessidade do esquema vacinal 

com duas doses (ou dose única) mais uma dose de reforço para população adulta, porque alguns meses após as 2 

primeiras doses, há uma queda de nível dos anticorpos e, assim, a proteção fica prejudicada. Nesse contexto, a 

terceira dose vem para proporcionar o aumento da quantidade de anticorpos no organismo,  aumentando a 

proteção. Mesmo assim, sabemos que um percentual, mesmo com todas essas doses, pode agravar, pela questão da 

idade ou de doenças pré-existentes, mas que, no geral, haverá uma boa proteção, evitando, principalmente, casos 

graves e óbitos. Esse levantamento só ratifica essa importância de tomar todas as doses preconizadas, incluso o 

reforço”, afirma o secretário estadual de Saúde, André Longo. 

Além disso, entre os pacientes com exame positivo para a Covid-19 e internados em leitos de enfermaria e UTI da 

rede pública, a análise da SES-PE, com dados do dia 31 de janeiro e por meio do cruzamento de dados da Central de 

Regulação de Leitos com o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SIPNI), apontou que 83% 

não estavam totalmente imunizados. Dos 384 pacientes, 146 (38%), não tinham registro de vacinação (106), ou estão 

com apenas com 1 dose (40), sendo 129 a partir dos 12 anos. Além disso, 173 (45%) tinham apenas duas doses ou a 

dose única, sem o reforço - neste recorte, 113 dos doentes (65%) tinham a partir dos 60 e já deveriam ter tomado a 

dose de reforço. 

“Estes dados comprovam que as vacinas evitam casos graves e óbitos e ratificam a necessidade de estarmos em dia 

com todas as doses disponíveis. E volto a fazer um apelo aos pais, ou responsáveis. Ainda estamos com percentuais 

baixos na vacinação das crianças. Mas, para controlarmos o vírus, é muito importante vacinarmos os menores. Até 

porque as crianças também podem desenvolver complicações e necessitar de hospitalização. As vacinas podem 

impedir que seu filho adoeça e tenha complicações. Faça este gesto de amor ao seu filho e leve-o para vacinar”, 

destacou Longo. 

BALANÇO DA VACINAÇÃO - Pernambuco já aplicou 16.285.628 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 7.563.053 aplicações (cobertura de 85,22%). Do total, 6.630.539 

pernambucanos (74,71%) já completaram seus esquemas vacinais, sendo 6.457.438 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 2.092.036 (cobertura de 26,86%). 

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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VACINAÇÃO - COVID-19 

 

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