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BOLETIM COVID-19 – COMUNICAÇÃO SES-PE 

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) registrou, nesta segunda-feira (28/02), 848 casos da Covid-19. Entre os 

confirmados hoje, 20 (2%) são casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e 828 (98%) são leves. Agora, 

Pernambuco totaliza 830.696 casos confirmados da doença, sendo 57.625 graves e 773.071 leves, que estão 

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

Também foram confirmados laboratorialmente sete óbitos (3 masculinos e 4 femininos), ocorridos entre os dias 

23/05/2021 e 26/02/2022. As novas mortes são de pessoas residentes dos municípios de Barra de Guabiraba (1), 

Ibirajuba (1), Ipojuca (2) e Recife (3). Com isso, o Estado totaliza 21.076 mortes pela Covid-19. 

Os pacientes tinham entre 40 e 90 anos. As faixas etárias são: 40 a 49 (3), 70 a 79 (1) e 80 e mais (3). Do total, quatro 

tinham doenças preexistentes: doença cardiovascular (3), diabetes (2), obesidade (1) e histórico de tabagismo (1) – um 

paciente pode ter mais de uma comorbidade. Os demais seguem em investigação. 

CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM CRIANÇAS – Segundo levantamento preliminar do Programa Estadual de Imunizações 

(PNI-PE), 45.650 crianças de 5 a 11 anos foram vacinadas no Dia "C" de vacinação, promovido no último sábado 

(26/02) em Pernambuco. Os dados ainda são considerados parciais devido a ausência do preenchimento da 

informação por parte de 90 cidades. O mesmo informe aponta que ao longo da semana estadual de mobilização, 

realizada entre a última segunda-feira (21/02) e a sexta-feira (25/02), foram aplicadas outras 64.798 doses nessa faixa 

etária em todo o Estado. Ao todo, com os esforços da semana e do Dia "C", a cobertura vacinal entre as crianças saiu 

de 29% no início da semana passada para 38% atualmente.  

“Desde o primeiro momento que apresentamos a proposta de realização desta campanha de mobilização, os gestores 

municipais abraçaram a ideia de criar estratégias dentro de seus territórios para alavancar os índices de cobertura 

vacinal no público entre 5 e 11 anos. No último dia 20, antes da mobilização, contávamos com 343 mil crianças 

vacinadas. Agora, são mais de 450 mil crianças protegidas com a primeira dose. Esse resultado mostra o compromisso 

e a responsabilidade de todos os pernambucanos com a saúde das nossas crianças. No entanto, ainda precisamos 

avançar mais na imunização do público infantil. As vacinas são seguras e, comprovadamente, salvam vidas”, pontua o 

secretário estadual de Saúde, André Longo.  

A superintendente de Imunizações da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), Ana Catarina de Melo destaca, ainda, a 

importância da celeridade no registro das doses aplicadas para que a análise das coberturas vacinais possa ser feita de 

maneira efetiva. “Sempre buscamos reforçar com os municípios a importância desse registro para que possamos 

acompanhar o andamento da vacinação em cada cidade e região. É essencial que os gestores municipais das cidades 

que ainda não enviaram suas informações agilizem esse processo de preenchimento. Só assim o governo estadual 

pode direcionar seus esforços para proteção dos grupos mais vulneráveis e elegíveis para vacinação contra a Covid-19 

que ainda estejam desprotegidos”, ressalta. 

Com a mobilização, as cidades que atingiram a maior cobertura vacinal nessa faixa etária foram: Araripina (93,9%); 

Cumaru (80,8%); Triunfo (76%); Carnaubeira da Penha (71,4%); Passira (71,3%); e Itapetim (71,1%). 

 



 

 

 

DADOS - Até o momento, Pernambuco contabiliza 453.752 crianças com esquemas vacinais iniciados, ou seja, que 

receberam a primeira dose de uma das vacinas autorizadas para o grupo. Este número representa 38,3% da cobertura 

prevista para este grupo populacional formado por mais de 1,1 milhão de pessoas no Estado. O levantamento também 

aponta que 4.113 crianças já tomaram a segunda dose, que são aquelas crianças que iniciaram a proteção com a 

vacina Coronavac/Butantan, que possui o intervalo entre as doses de 28 dias. No caso da pfizer, o intervalo é de 60 

dias. 

BALANÇO DA VACINAÇÃO - Pernambuco já aplicou 17.042.883 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 7.907.093 aplicações (cobertura de 89,10%). Do total, 6.751.854 

pernambucanos (76,08%) já completaram seus esquemas vacinais, sendo 6.578.753 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 2.383.936 (cobertura de 36,09%). 

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. 

SEQUENCIAMENTO GENÉTICO – Novo relatório de circulação de linhagens de SARS-CoV-2 emitido pelo Instituto 

Aggeu Magalhães (IAM-Fiocruz-PE) e divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), nesta segunda-feira 

(28/02), aponta que o Estado de Pernambuco continua com 100% de prevalência da variante ômicron em amostras 

analisadas de Covid-19.  

Dos 31 genomas sequenciados, todos (100%) foram identificados como da linhagem ômicron. Em todas, a linhagem foi 

a BA.1, ainda não evidenciando a circulação da sublinhagem BA.2 no Estado. As coletas para esta nova rodada do 

sequenciamento genético foram realizadas entre os dias 27/01/2022 e 10/02/2022.  

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

Araripina (1), Camaragibe (1), Flores (1), Floresta (2), Gravatá (1), Igarassu (2), Jaboatão dos Guararapes (2), Limoeiro 

(5), Olinda (1), Paulista (2), Recife (6), Vertentes (3), Vitória de Santo Antão (3). 

 

 

 

 

 

 



 

 

NÚMEROS COVID-19 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VACINAÇÃO - COVID-19 

 

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