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BOLETIM COVID-19 – COMUNICAÇÃO SES-PE 

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) registrou, nesta terça-feira (15/03), 2.379 casos da Covid-19. Entre os 

confirmados hoje, 36 (1,5%) são casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e 2.343 (98,5%) são 

leves. Agora, Pernambuco totaliza 868.742 casos confirmados da doença, sendo 57.928 graves e 810.814 leves, 

que estão distribuídos por todos os 184 municípios pernambucanos, além do arquipélago de Fernando de 

Noronha. 

Também foram confirmados laboratorialmente 11 óbitos (8 masculinos e 3 femininos), ocorridos entre os dias 

13/03/2021 e 10/03/2022. As novas mortes são de pessoas residentes dos municípios do Cachoeirinha (2), 

Camaragibe (2), Jaboatão dos Guararapes (2), Lagoa do Ouro (1), Paulista (1), Pedra (1), Pesqueira (1), Recife (1) e 

Vitória de Santo Antão (1). Com isso, o Estado totaliza 21.226 mortes pela Covid-19. 

Os pacientes tinham entre 53 e 99 anos. As faixas etárias são: 50 a 59 (1), 60 a 69 (3), 70 a 79 (1) e 80 e mais (6). 

Do total, seis tinham comorbidades. Todos tinham doenças preexistentes: diabetes (3), doença cardiovascular (3), 

hipertensão (2), imunossupressão (1), tabagismo (1), etilismo (1) e câncer (1) – um paciente pode ter mais de uma 

comorbidade. Um não tinha comorbidades e os demais seguem em investigação. 

PLANO DE CONVIVÊNCIA - O Gabinete de Enfrentamento à Covid-19 definiu novas flexibilizações no Plano de 

Convivência, que entram em vigor a partir desta quarta-feira (16.03), com validade até 31 de março. Fica 

autorizada a realização de eventos em geral – incluindo sociais, corporativos e culturais – com limite máximo de 

10 mil pessoas ou 70% da capacidade do local, o que for menor, e segue obrigatória a apresentação do 

passaporte vacinal. Para pessoas entre 12 e 17 anos de idade será exigida a segunda dose da vacina, e a partir dos 

18 anos, a dose de reforço será obrigatória para aqueles que já tiverem cumprido o prazo de quatro meses desde 

a segunda aplicação. 

Durante coletiva de imprensa do Governo de Pernambuco, o secretário de Saúde, André Longo, ressaltou a 

necessidade de avançar ainda mais na vacinação para que o Estado continue colhendo resultados positivos no 

enfrentamento à Covid-19. “Apesar de um cenário promissor, a pandemia ainda não acabou, tampouco virou 

uma endemia. As pessoas estão ansiosas pelo seu fim e com um desejo enorme de retirar as máscaras, mas isso 

só será possível se conseguirmos aumentar o número de pessoas efetivamente protegidas, porque nossa 

prioridade precisa continuar sendo com a saúde e com a vida dos pernambucanos”, afirmou. 

Em relação à presença das torcidas nos estádios em jogos de futebol profissional, o limite estabelecido é de 50% 

da capacidade do local. Para os outros eventos esportivos e competições em geral, será permitido um público de 

10 mil pessoas ou 70% da capacidade, o que for menor. Nesses casos, segue obrigatória a apresentação de 

passaporte vacinal com a mesma exigência dos demais eventos. 

Nos serviços de alimentação, a capacidade será de 100%, com cumprimento dos protocolos estabelecidos pelo 

setor. Os cinemas, teatros, circos e museus também atuarão com capacidade máxima. Para entrada nesses 

estabelecimentos, o passaporte vacinal completo segue sendo obrigatório. Para maiores de idade, após quatro 

meses da segunda dose, será exigido o comprovante do reforço. 



 

 

“É importante frisar que todos os protocolos de segurança dos setores devem ser mantidos, como o 

distanciamento e o uso de máscaras. O que esperamos é que a análise dos próximos dias seja positiva. Que as 

pessoas sigam cumprindo as orientações e que quem ainda não completou o esquema vacinal ouça o chamado 

do secretário de Saúde para fazê-lo”, advertiu a secretária executiva de Desenvolvimento Econômico, Sidia Haiut. 

DADOS DA SAÚDE – De acordo com os dados apresentados por André Longo, Pernambuco tem uma tendência 

contínua de redução nos indicadores do novo coronavírus. Na Semana Epidemiológica (SE) 10, que compreende o 

período entre 6 e 12 de março, pela quinta semana seguida houve redução nos casos de Síndrome Respiratória 

Aguda Grave com resultado positivo para a Covid-19. Foram 55 registros, o que representa uma queda de 40% e 

de 58% em comparação às semanas epidemiológicas 9 e 8, respectivamente. 

A positividade para a Covid-19 entre as amostras processadas no Lacen-PE registrou queda de 95% no período de 

seis semanas. Na última semana de janeiro, de cada 100 exames processados, 52 positivavam para a doença. 

Atualmente, de cada 100 testes de RT-PCR, apenas 2,5 acabam positivando. Já os dados da Central de Regulação 

Hospitalar apontam que a Semana 10 registrou o menor patamar de pedidos por leitos de terapia intensiva deste 

ano. Foram 251 solicitações, uma queda de 19% em uma semana e de 18% em 15 dias. 

O secretário informou também que o Estado ainda não conseguiu atingir a marca de 80% de cobertura da 

segunda dose, ou dose única, no público acima de 18 anos. Entre as crianças de 5 a 11 anos de idade, o 

percentual de cobertura é de apenas 44% na primeira dose. E na terceira dose, apenas 39% do público elegível foi 

vacinado. Nos idosos a cobertura está abaixo dos 70%. São mais de 350 mil pessoas com mais de 60 anos que 

tomaram a segunda dose, mas ainda não voltaram para tomar a dose de reforço. 

“Apesar da segurança e eficácia das vacinas, ainda estamos com coberturas aquém do desejado e, mesmo 

colhendo bons indicadores semana após semana, ainda temos, neste momento, 480 pacientes internados nos 

leitos de UTI da rede. Assim, se quisermos vencer o vírus precisamos manter o cuidado, especialmente com o uso 

da máscara, e ampliar a vacinação”, pontuou Longo. 

BALANÇO DA VACINAÇÃO – Pernambuco já aplicou 17.535.549 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 8.025.651 aplicações (cobertura de 90,43%). Do total, 6.855.839 

pernambucanos (77,25%) já completaram seus esquemas vacinais, sendo 6.682.713 pessoas que foram vacinadas 

com imunizantes aplicados em duas doses e outros 173.126 pernambucanos que foram contemplados com vacina 

aplicada em dose única.  

Em relação às doses de reforços (terceira dose), já foram aplicadas 2.654.059 (cobertura de 40,18%). 

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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