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BOLETIM COVID-19 – COMUNICAÇÃO SES-PE 

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) registrou, nesta quinta-feira (24/02), 6.826 casos da Covid-19. Entre os 

confirmados hoje, 57 (1%) são casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e 6.769 (99%) são leves. Agora, 

Pernambuco totaliza 815.662 casos confirmados da doença, sendo 57.514 graves e 758.148 leves, que estão 

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

Também foram confirmados laboratorialmente 24 óbitos (8 masculinos e 16 femininos), ocorridos entre os dias 
24/04/2020 e 23/02/2022. As novas mortes são de pessoas residentes dos municípios de Abreu e Lima (1), Agrestina 
(1), Brejo da Madre de Deus (1), Cabo de Santo Agostinho (1), Calçado (1), Igarassu (1), Jaboatão dos Guararapes (3), 
Jupi (1), Olinda (4), Paulista (1), Petrolina (1), Recife (6), Riacho das Almas (1) e São Caitano (1). Com isso, o Estado 
totaliza 21.031 mortes pela Covid-19. 
 
Os pacientes tinham entre 11 e 91 anos. As faixas etárias são: 10 a 19 (1), 30 a 39 (1), 50 a 59 (3), 60 a 69 (6), 70 a 79 
(6) e 80 e mais (7). Do total, 19 tinham doenças preexistentes: doença cardiovascular (11), diabetes (9), hipertensão 
(8), doença renal (3), doença respiratória (2), doença de Alzheimer (1), histórico de tabagismo (1), câncer (1), 
imunossupressão (1) e obesidade (1) – um paciente pode ter mais de uma comorbidade. Um paciente não tinha 
comorbidades e os demais seguem em investigação. 
 
MOBILIZAÇÃO PARA O DIA “C” – Pernambuco se prepara para uma grande mobilização neste fim de semana para 
imunizar as crianças contra a Covid-19. Os municípios realizam neste sábado (26/02) o Dia “C” de vacinação dos 
pequenos de 5 a 11 anos. O objetivo é acelerar a imunização da faixa etária, aumentando a cobertura vacinal, que 
segue em pouco mais de 30%, garantindo a proteção deste público. 
 
“Precisamos fazer deste final de semana um momento de celebração e incentivo à vacinação, especialmente das 
crianças de 5 a 11 anos. Vacinar as crianças é uma condição primordial para diminuir a circulação viral e também 
para proteger nossas crianças, que são o nosso futuro. Todas as cidades pernambucanas estão com os estoques 
abastecidos e mobilizadas para o Dia ‘C’ de vacinação. Então, se você é pai ou responsável por uma criança, não 
acredite em mentiras. Vacinas são seguras e podem salvar seu filho”, ressaltou o secretário estadual de Saúde, André 
Longo, durante coletiva de imprensa realizada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) na manhã desta quinta-
feira (24/02). 
 
A superintendente de Imunizações da SES-PE, Ana Catarina de Melo, reforçou a importância dos municípios 
ampliarem o acesso da população à imunização, assim como organizarem seus estoques para garantir a conclusão 
dos esquemas vacinais dos pequenos. “Ao longo da semana, muitas ações foram realizadas nas escolas, ambiente de 
grande circulação das crianças. Agora, os gestores municipais devem realizar ações que desburocratizem a vacinação, 
facilitando o acesso dos seus munícipes. Também é preciso ficar atento ao período da aplicação das segundas doses 
naqueles que iniciaram seus esquemas com Coronavac”, pontuou. 
 
Pernambuco recebeu, nessa quarta-feira (23/02), mais duas remessas de vacinas contra a Covid-19 destinadas às 
crianças. Com o novo quantitativo de 519.800 doses da Coronavac, que já foi enviado para as 12 Gerências Regionais 
de Saúde na manhã de hoje, o Estado totaliza, entre Pfizer e Coronavac, 1.393.540 doses recebidas até o momento 
para aplicação nas crianças de 5 a 11 anos. 
 
 
 



 

 

 
CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO – O fechamento da 7ª semana epidemiológica aponta para uma redução da maioria dos 
indicadores da Covid-19 em Pernambuco. Em relação aos casos de síndrome respiratória aguda grave (Srag), foram 
registrados 593 casos na semana passada – uma queda de 28% em relação à 6ª semana e de 33% nos últimos 15 
dias. A positividade entre estes casos graves caiu de 50% na semana passada para 37% atualmente. 
 
A Central Estadual de Regulação Hospitalar recebeu 429 solicitações por leitos de URI – um recuo de 30% em uma 
semana e de 34% em 15 dias. Com isso, a taxa de ocupação de terapia intensiva, que já esteve acima de 80%, caiu 
para 67%. Atualmente, Pernambuco não tem fila de espera para vagas de UTI em leitos Srag. 
 
“Os indicadores evidenciam que já passamos pelo pior momento desta onda provocada pela variante Ômicron. No 
entanto, reforço que estes dados, apesar de animadores, ainda não nos dão o direito de baixar a guarda. O vírus 
continua circulando. Mais de 700 pacientes estão internados, atualmente, em leitos de UTI e os óbitos continuam em 
um patamar elevado, o que é reflexo de duas a quatro semanas atrás”, alertou André Longo. 
 
O secretário de Saúde também relembrou que o Estado se prepara para o início, no mês de março, da sazonalidade 
das doenças respiratórias, o que deve impactar no cenário epidemiológico. 
 
CARNAVAL – O secretário André Longo também alertou, durante a coletiva de imprensa, para a aproximação do 
período em que se comemoraria o Carnaval de 2022. “Precisamos contar com a consciência de cada um. Nosso apelo 
é para que todos sigam as orientações e os atuais protocolos, evitando aglomerações e reforçando os cuidados, 
especialmente com o uso correto das máscaras”, frisou. 
 
Para coibir descumprimentos aos protocolos, o Governo de Pernambuco ampliará as fiscalizações em bares e 
restaurantes a partir desta sexta-feira (25/02) até a próxima terça (1º/03) na Região Metropolitana e cidades do 
interior. 
 
As ações coordenadas pelo Procon-PE acontecerão em conjunto com outros órgãos, como a Agência Pernambucana 
de Vigilância Sanitária (Apevisa), Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. As equipes também atuarão na fiscalização de 
festas clandestinas, com o apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (Dintel). Para denúncias de 
irregularidades, o Procon disponibiliza o 0800.282.15.12 ou o 3181.7000 (Whatsapp). 
 
 
BALANÇO DA VACINAÇÃO – Pernambuco já aplicou 16.914.319 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 7.846.441 aplicações (cobertura de 88,41%). Do total, 6.739.327 

pernambucanos (75,94%) já completaram seus esquemas vacinais, sendo 6.566.226 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 2.328.551 (cobertura de 35,25%). 

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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