
 

 

Sexta-feira, 18/02/2022 

Boletim Nº 717 

 

BOLETIM COVID-19 – COMUNICAÇÃO SES-PE 

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) registrou, nesta sexta-feira (18/02), 6.700 casos da Covid-19. Entre os 

confirmados hoje, 34 (0,5%) são casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e 6.666 (99,5%) são leves. 

Agora, Pernambuco totaliza 787.902 casos confirmados da doença, sendo 57.250 graves e 730.652 leves, que estão 

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

Também foram confirmados laboratorialmente 15 óbitos (9 masculinos e 6 femininos), ocorridos entre os dias 

16/06/2021 a 17/02/2022. As novas mortes são de pessoas residentes dos municípios de Betânia (1), Itapetim (1), 

Jatobá (1), Olinda (1), Recife (7), Serra Talhada (1), Triunfo (1) e Vitória de Santo Antão (2). Com isso, o Estado 

totaliza 20.905 mortes pela Covid-19. 

Os pacientes tinham entre 40 e 98 anos. As faixas etárias são: 40 a 49 (2), 50 a 59 (2), 60 a 69 (2), 70 a 79 (4) e 80 e 

mais (5). Do total, 13 tinham doenças preexistentes: doença cardiovascular (6), diabetes (5), hipertensão (3), 

histórico de AVC/AVE (4), doença respiratória (3), doença cromossômica (1), tabagismo (1), hipotireoidismo (1), 

poliomielite (1), doença renal (1), obesidade (1) e doença vascular (1) – um paciente pode ter mais de uma 

comorbidade. Os demais seguem em investigação. 

SEQUENCIAMENTO - A variante ômicron apresentou 100% de predominância nas amostras analisadas pelo Instituto 

Aggeu Magalhães (IAM-Fiocruz-PE), é o que aponta a nova análise genética divulgada, nesta sexta-feira (18/02), pela 

Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE). De acordo com os dados do sequenciamento dos 43 genomas analisados, 

todos (100%) foram identificados como da linhagem ômicron.  

Em todas, a linhagem identificada foi a BA.1, ainda não evidenciando a circulação da sublinhagem BA.2. As coletas 

para esta nova rodada do sequenciamento genético foram realizadas entre os dias 19/01/2022 e 03/02/2022.  

As amostras analisadas para este sequenciamento foram de pacientes residentes nas cidades de Aliança (1), 

Araçoiaba (3), Carnaíba (2), Floresta (2), Goiana (1), Igarassu (1), Itapissuma (1), Jaboatão dos Guararapes (1), 

Limoeiro (1), Olinda (1), Orocó (1), Paudalho (2), Petrolina (3), Recife (10), Santa Maria da Boa Vista (1), São Lourenço 

da Mata (1), Serra Talhada (2), Tabira (1), Triunfo (1), Vitória de Santo Antão (6), e outros estados (1). 

VACINAS PEDIÁTRICAS - Uma nova remessa com 71.800 doses de vacinas contra a Covid-19 da Pfizer chegou a 

Pernambuco, na manhã desta sexta-feira (18/02). As doses, voltadas para proteção em primeira aplicação de 

crianças de 5 a 11 anos, aterrissaram no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre às 10h40 e 

seguiram para a sede do Programa Estadual de Imunizações (PEI-PE). Com o recebimento deste novo quantitativo, o 

Estado totaliza 712.180 doses recebidas apenas para imunização pediátrica. 

O Governo de Pernambuco anunciou ontem (17/02) uma campanha estadual de mobilização para vacinação de 

crianças. O objetivo da ação é alavancar os índices de cobertura vacinal nos municípios e ofertar de forma célere as 

vacinas disponíveis para este grupo etário. A mobilização será na próxima semana, culminando com o Dia C no 

sábado (26/02). 



 

 

“Pernambuco, atualmente, contabiliza 322.314 crianças com esquemas vacinais iniciados, ou seja, receberam a 

primeira dose. Este número representa 27,26% da cobertura prevista para este grupo populacional formado por mais 

de 1,1 milhão de pessoas no Estado. O PNI Estadual analisa que a imunização tem avançado lentamente. A vacinação 

dos pequenos é um ponto-chave para diminuir a circulação viral”, afirma a superintendente de Imunizações do 

Estado, Ana Catarina de Melo. 

A vacinação de crianças de 6 a 11 anos está autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) com a 

utilização da vacina Coronavac, exceto em crianças imunocomprometidas, enquanto a imunização de crianças com 

idade de 5 a 11 anos deve ser realizada com a Pfizer.   

As novas doses recebidas nesta sexta seguirão para as sedes das doze Gerências Regionais de Saúde (Geres), onde 

ficarão à disposição dos representantes municipais para retirada e andamento das suas estratégias de vacinação. Na 

noite de hoje, ainda há a previsão de recebimento de outra remessa de Coronavac com mais de 160 mil doses. 

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

19.555.903 doses de vacinas contra a Covid-19. Desse total, foram 5.341.920 da Astrazeneca/Oxford/Fiocruz; 

4.287.253 da Coronavac/Butantan; 8.274.240 da Pfizer/BioNTech; 446.300 doses da vacina pediátrica da Pfizer; 

265.880 doses da vacina da Coronavac/Butantan para as crianças e 940.310 da Janssen. 

BALANÇO DA VACINAÇÃO - Pernambuco já aplicou 16.757.595 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 7.769.985 aplicações (cobertura de 87,85%). Do total, 6.707.209 

pernambucanos (75,58%) já completaram seus esquemas vacinais, sendo 6.534.108 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 2.253.401 (cobertura de 34,12%). 

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 
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