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BOLETIM COVID-19 – COMUNICAÇÃO SES-PE 

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) registrou, nesta sexta-feira (25/02), 5.930 casos da Covid-19. Entre os 

confirmados hoje, 46 (1%) são casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e 5.884 (99%) são leves. Agora, 

Pernambuco totaliza 821.592 casos confirmados da doença, sendo 57.560 graves e 764.032 leves, que estão 

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

Também foram confirmados laboratorialmente 17 óbitos (12 masculinos e 5 femininos), ocorridos entre os dias 

09/04/2021 e 22/02/2022. As novas mortes são de pessoas residentes dos municípios de Bodocó (1), Caruaru (3), 

Goiana (2), Itaquitinga (1), Jaboatão dos Guararapes (1), Olinda (1), Recife (7) e Sirinhaém (1). Com isso, o Estado 

totaliza 21.048 mortes pela Covid-19. 

Os pacientes tinham entre 32 e 100 anos. As faixas etárias são: 30 a 39 (2), 50 a 59 (2), 60 a 69 (2), 70 a 79 (4) e 80 e 

mais (7). Do total, 12 tinham doenças preexistentes: doença cardiovascular (6), diabetes (4), hipertensão (2), doença 

de Alzheimer (3), tabagismo/histórico de tabagismo (2), doença de Parkinson (1), histórico de AVC (1), etilismo (1) e 

doenças respiratórias (1) – um paciente pode ter mais de uma comorbidade. Um paciente não tinha comorbidades e 

os demais seguem em investigação. 

RESIDENTES - Nesta sexta-feira (25.02), 1.403 novos residentes, entre médicos e profissionais da Saúde, que irão atuar 

no Sistema Único de Saúde (SUS) a partir da próxima semana, participaram de acolhimento promovido pela Secretaria 

Estadual de Saúde. O evento ocorreu de forma remota com transmissão ao vivo pela página do YouTube da Escola de 

Saúde Pública de Pernambuco (ESPPE) (https://www.youtube.com/ESPPE) e contou com a participação do secretário 

estadual de Saúde, André Longo, e do médico pediatra e membro da Sociedade Brasileira de Imunizações, Eduardo 

Jorge da Fonseca. 

No processo seletivo para 2022 foram ofertadas 791 vagas nos programas de Residência Médica e 612 vagas nos 

programas de Residência Multiprofissional e Uniprofissional para a rede de saúde de Pernambuco. Os residentes irão 

desenvolver suas atividades, a partir do dia 1º de março, nos serviços de saúde da rede estadual e municipal, além de 

unidades de saúde filantrópicas e privadas presentes em diversas regiões do Estado. Atualmente, há 3,2 mil residentes 

em formação, vinculados a 401 programas de Residência Médica e Multiprofissional. 

"Com investimentos crescentes a cada ano, a gestão estadual vem trabalhando no sentido de ampliar e fortalecer as 

redes de atenção à saúde. Apesar da queda nos recursos federais nos últimos anos, Pernambuco manteve a expansão 

de programas de residências em áreas estratégicas do SUS. É importante ressaltar que o Estado financia mais de 70% 

das bolsas de residências. Para este ano de 2022, com um aumento de 23,29% no valor das bolsas pagas aos 

residentes médicos e residentes em área profissional da saúde - saindo dos atuais R$ 3.330,43 para R$ 4.106,09 - 

Pernambuco deve destinar cerca de R$ 108,5 milhões para a política de Residências em Saúde", pontua o secretário 

estadual de Saúde, André Longo.   

 

 



 

 

Em Pernambuco, a política de Residências em Saúde tem um investimento médio anual de aproximadamente R$ 126,5 

milhões em bolsas, sendo R$ 87 milhões vindos diretamente do tesouro estadual. Em 2022, com o aumento da bolsa 

da residência, o investimento médio anual passa para R$ 156,1 milhões, sendo cerca de 70% de recursos do tesouro 

estadual, o que correspondente a R$ 108,5 milhões – um acréscimo de 25% em relação ao ano passado. O Estado de 

Pernambuco é referência nacional na oferta de programas de residência e se apresenta como um dos principais polos 

de formação do País. 

"Não podemos esquecer, ainda, que durante a pandemia os profissionais de saúde residentes atuaram 

incansavelmente junto à população para prestar os cuidados necessários, apoiados na ciência e nos conhecimentos 

teóricos e práticos desenvolvidos ao longo da sua formação. Nos últimos oito anos - 2015 a 2022 - o número de vagas 

ofertadas pelos programas de residência cresceram 32,8%, passando de 1.213 vagas para 1.805, fazendo com que o 

investimento na formação de profissionais para o Sistema Único de Saúde fosse sempre progressivo", afirma André 

Longo. 

Apenas para este ano de 2022, foram aprovadas 37 novas vagas, o que representa um acréscimo de 2,2 milhões em 

relação ao ano anterior, dos quais R$1,4 milhões é proveniente do tesouro estadual. Este ano, destacam-se a abertura 

de programas em Medicina Intensiva, Medicina de Família e Comunidade e Clínica Médica, além de Enfermagem em 

Oncologia e Multiprofissional em Terapia Intensiva. Outro ponto de destaque é o credenciamento do Hospital Alfa 

para oferta de programas de Residência, nas especialidades de Clínica Médica e Medicina Intensiva. O Hospital, que 

inicialmente foi estruturado para atendimento dos pacientes com Covid-19, se consolida, com a abertura de 

programas de Residência Médica, como ponto de atenção especializada na Rede Estadual de Saúde. 

BALANÇO DA VACINAÇÃO - Pernambuco já aplicou 16.965.176 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 7.855.599 aplicações (cobertura de 88,52%). Do total, 6.745.172 

pernambucanos (76%) já completaram seus esquemas vacinais, sendo 6.572.071 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 2.364.405 (cobertura de 35,80%). 

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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