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BOLETIM COVID-19 – COMUNICAÇÃO SES-PE 

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) registrou, neste domingo (23/01), 1.358 casos da Covid-19. Entre os 

confirmados hoje, 25 (2%) são casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e 1.333 (98%) são leves. Agora, 

Pernambuco totaliza 668.570 casos confirmados da doença, sendo 55.710 graves e 612.860 leves, que estão 

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

Também foram confirmados laboratorialmente cinco óbitos (3 femininos e 2 masculinos), ocorridos entre os dias 

20/02/2021 e 20/01/2022. As novas mortes são de pessoas residentes no Recife (5). Com isso, o Estado totaliza 

20.586 mortes pela Covid-19. 

Os pacientes tinham entre 39 e 84 anos. As faixas etárias são: 30 a 39 (1), 40 a 49 (1), 50 a 59 (1), 60 a 69 (1) e 80 e 

mais (1). Todos tinham doenças preexistentes: diabete (2), doença cardiovascular (2), hipertensão (2), obesidade 

(2), doença renal (1), imunossupressão (1), tabagismo (1) – um paciente pode ter mais de uma comorbidade.  

CENTRO DE TESTAGEM - O Governo de Pernambuco, através da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), coloca em 

funcionamento, nesta segunda-feira (24/01), mais um centro de testagem para detecção da Covid-19. O novo 

ponto está localizado no Parque Dona Lindu, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Com capacidade inicial 

para 500 exames por dia, o serviço funcionará de domingo a domingo, das 8h às 17h, por demanda espontânea. No 

final deste mês, outro ponto, no Centro de Convenções (Cecon), em Olinda, será aberto para ampliar o acesso da 

população à testagem. 

"A testagem, principalmente com a introdução da variante Ômicron, é fundamental para que possamos rastrear os 

contatos de casos confirmados de Covid-19, isolando os positivos e contendo, assim, a disseminação do vírus. Os 

dois novos centros sob gestão estadual vão facilitar o acesso da população pernambucana à testagem pelo SUS, de 

forma gratuita, ampliando nossa capacidade e reforçando a vigilância do novo coronavírus em nosso território", 

ressalta o secretário estadual de Saúde, André Longo. 

Para atender à demanda, o centro de testagem do Dona Lindu terá uma equipe  multiprofissional, com enfermeiros 

e técnicos de enfermagem. O serviço, instalado próximo à bilheteria do Teatro Luiz Mendonça, atenderá apenas 

pedestres. 

O centro estadual de testagem para a Covid-19 do Cecon deverá ser inaugurado no fim do mês, atendendo tanto a 

demanda de pedestres como a demanda de drive-thru, de domingo a domingo, das 8h às 17h, por demanda 

espontânea.  

CENTROS ESTADUAIS - Sob gestão estadual, estão em funcionamento os centros de testagem do Cefospe (Boa 

Vista), com funcionamento de domingo a domingo, das 8h às 17h e agendamento pelo Atende em Casa; Seduc 

(Várzea), de segunda a sexta, das 8h às 17h, por demanda espontânea ou marcação pelo Atende em Casa; e 

Geraldão (Imbiribeira), que funciona por demanda espontânea, de domingo a domingo, das 8h às 17h. 

Já os postos de testagem fixos do programa TestaPE funcionam nos seguintes locais: TIP (Várzea) e Fusam (Boa 

Vista), por demanda espontânea, de domingo a domingo, das 8h às 17h; e no Aeroporto (Imbiribeira), exclusivo 



 

 

para passageiros em desembarque e funcionários, por demanda espontânea, de domingo a domingo, das 8h às 

17h. 

SERVIÇOS MUNICIPAIS - A SES-PE reforça que a rede municipal também conta com serviços de testagem para a 

Covid-19. Cerca de 650 pontos espalhados por todo o Estado funcionam sob gestão municipal. A lista completa 

pode ser conferida no link: https://tinyurl.com/44wx4ur2. 

BALANÇO DA VACINAÇÃO - Pernambuco já aplicou 15.603.356 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 7.370.493 aplicações (cobertura de 95,81%). Do total, 6.487.708 

pernambucanos (84,34%) já completaram seus esquemas vacinais, sendo 6.314.607 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 1.745.155 (cobertura de 

26,42%).  

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