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BOLETIM COVID-19 – COMUNICAÇÃO SES-PE 

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) registrou, nesta segunda-feira (17/01), 407 casos da Covid-19. Entre os 

confirmados hoje, 13 (3%) são casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e 394 (97%) são leves. Agora, 

Pernambuco totaliza 655.476 casos confirmados da doença, sendo 55.568 graves e 599.908 leves, que estão 

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

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

20/04/2021 e 14/01/2022. As novas mortes são de pessoas residentes dos municípios de Gravatá (1), Ipubi (1) e 

Recife (4). Com isso, o Estado totaliza 20.554 mortes pela Covid-19. 

Os pacientes tinham entre 29 e 90 anos. As faixas etárias são: 20 a 29 (1), 50 a 59 (1), 60 a 69 (1), 70 a 79 (2) e 80 e 

mais (1). Três tinham doenças preexistentes: doença cardiovascular (1), diabetes (1) e epilepsia (1) – um paciente 

pode ter mais de uma comorbidade. Os demais estão em investigação.  

VACINA MAIS PERNAMBUCO - Em um mês, o Vacina Mais Pernambuco, programa realizado pelo Governo do 

Estado em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) com o objetivo de acelerar a vacinação 

contra a Covid-19, já percorreu áreas remotas de nove municípios e aplicou mais de 11 mil doses dos imunizantes 

contra o novo coronavírus. Das 11.696 doses já aplicadas, 1.360 foram primeiras doses; 3.145 foram segundas 

doses e 7.191 doses de reforço. 

As cidades já visitadas - Água Preta, Catende, Escada, Gameleira, Joaquim Nabuco, Quipapá, Ribeirão, São Benedito 

do Sul e São José da Coroa Grande - pertencem à III Gerência Regional de Saúde (Geres), região com o maior 

número de cidades que precisam de atenção para as coberturas vacinais. O objetivo das equipes itinerantes, 

formadas por vacinadores e registradores equipados com tablets, é vacinar pessoas que enfrentam maior desafio 

para realizarem a imunização por residirem em áreas rurais e de difícil acesso. 

Este foi o caso de Eunice Maria da Silva, 45 anos, moradora de São José da Coroa Grande, no litoral sul de 

Pernambuco, que tomou a primeira dose da vacina apenas no final de dezembro. "Eu estava insegura e com medo 

de tomar a vacina, mas a equipe me explicou a importância de estar protegida. Por muito tempo, eu não quis ser 

imunizada e não procurei nenhum posto de saúde também por morar longe. Mas agora vou esperar o tempo certo 

para tomar a segunda dose e completar a minha vacinação porque eu não quero adoecer", disse Eunice Maria.   

"Já percebemos um avanço significativo nas taxas de cobertura no que se refere ao esquema vacinal completo 

nessas nove cidades. É certo que a vacinação nessas populações e locais remotos trouxe grande impacto. A 

cobertura média das pessoas que haviam tomado as duas doses da vacina ou a dose única, nesses municípios, saiu 

de 46% para mais de 62%", avalia Ana Catarina. 

Antes do Vacina Mais Pernambuco, a cidade de Escada, por exemplo, apresentava uma cobertura de 48% da 

população completamente vacinada. Hoje, este número alcança a marca de 73%, representando um aumento de 

52%. Já em Joaquim Nabuco os percentuais do esquema vacinal completo saíram de 48,1% para 73,2% (aumento 

de 52%); em Catende de 46,1% para 64,7% (aumento de 40,3%); em São José da Coroa Grande de 45,3% para 

62,3% (aumento de 37,5%); em Gameleira de 45,2% para 62,7% (aumento de 38,7%); em Quipapá de 49,8% para 



 

 

63,3% (aumento de 27,1%); em Ribeirão de 49,6% para 62,4% (aumento de 25,8%); em Água Preta de 46,2% para 

56,9% (aumento de 23,1%); e São Benedito do Sul de 38,6% para 46,6% (aumento de 20,7%).     

Nos próximos 10 dias, as equipes vão continuar realizando o trabalho de varredura vacinal, com visita casa a casa 

nos municípios da Mata Sul, em seguida vão visitar cidades do Agreste e da Região Metropolitana. Para elencar os 

municípios a receberem os profissionais, foram feitas análises dos sistemas de informações de vacinados e também 

mapeados os locais com situação epidemiológica de risco ou com maior número de indivíduos não vacinados. 

"Estamos alcançando o nosso objetivo que é percorrer os locais mais distantes e com os indicadores mais baixos de 

vacinação contra a Covid-19 para auxiliar a população, que por motivos variados, ainda não se vacinou. Com o 

esforço constante das nossas equipes de vacinadores, junto à atuação dos agentes comunitários de saúde, 

estaremos pelos próximos três meses realizando a busca ativa de pessoas não vacinadas ou que estão em atraso na 

segunda dose ou dose de reforço" disse a superintendente de Imunizações do Estado, Ana Catarina de Melo. 

SELEÇÃO PÚBLICA – O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), mantém seu 

compromisso em completar e reforçar as escalas de plantão das unidades de saúde, principalmente neste 

momento de alta nos casos respiratórios, e lança uma nova seleção pública simplificada com 240 vagas. Desse 

total, serão contratados temporariamente 189 médicos, 44 de outras profissões de nível superior e 2 de nível 

médio, além de 4 arquitetos e 1 engenheiro civil para a Agência Pernambucana de Vigilância em Saúde (Apevisa).  

As inscrições, que devem ser feitas pelo selecionases.saude.pe.gov.br, começam nesta segunda-feira (17/01) e 

seguem até a quinta (20/01). O edital está disponível no Diário Oficial do último sábado (15/01), além de publicado 

no portal.saude.pe.gov.br. 

"Nós temos monitorado permanentemente o cenário epidemiológico do Estado e a situação dos nossos hospitais 

para dotá-los da estrutura necessária para atendimento à população. Continuamos fazendo um grande esforço 

para ampliar a rede de atendimento às doenças respiratórias, criando novos leitos e, para o funcionamento pleno 

dessas vagas, precisamos de pessoal. Ao longo da pandemia, já são mais de 9 mil pessoas chamadas em seleções 

públicas e, agora, abrimos mais um edital para reforçar essa força de trabalho no SUS", afirma o secretário estadual 

de Saúde, André Longo. 

A seleção será realizada em etapa única, de caráter classificatório e eliminatório, que consistirá em análise 

curricular. A divulgação do resultado preliminar será no dia 27/01. Os recursos serão recebidos até as 23h59 do dia 

28/01. Já a divulgação do recurso e resultado final será no dia 02/02. 

Os profissionais serão convocados para atuação em serviços de saúde localizados nas I (Recife), II (Limoeiro), IV 

(Caruaru), V (Garanhuns), VII (Salgueiro), IX (Ouricuri), XI (Serra Talhada) e XII (Goiana) Gerências Regionais de 

Saúde (Geres), além das unidades regionais da Apevisa nas I, IV, VIII (Petrolina) e XI Geres. 

BALANÇO DA VACINAÇÃO - Pernambuco já aplicou 15.327.572 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 7.323.407 aplicações (cobertura de 95,20%). Do total, 6.428.556 

pernambucanos (83,57%) já completaram seus esquemas vacinais, sendo 6.255.455 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 1.575.609 (cobertura de 23,85%). 
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VACINAÇÃO - COVID-19 

 

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

 


