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BOLETIM COVID-19 – COMUNICAÇÃO SES-PE
A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) registrou, nesta quarta-feira (23/03), 2.149 casos da Covid-19. Entre os
confirmados hoje, 16 (1%) são casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e 2.133 (99%) são
leves. Agora, Pernambuco totaliza 884.902 casos confirmados da doença, sendo 58.171 graves e 826.731 leves,
que estão distribuídos por todos os 184 municípios pernambucanos, além do arquipélago de Fernando de
Noronha.
Também foram confirmados laboratorialmente 13 óbitos (6 masculinos e 7 femininos), ocorridos entre os dias
25/03/2021 e 21/03/2022. As novas mortes são de pessoas residentes dos municípios de Carnaubeira da Penha
(1), Olinda (4), Petrolina (2) e Recife (6). Com isso, o Estado totaliza 21.318 mortes pela Covid-19.
Os pacientes tinham entre 26 e 89 anos. As faixas etárias são: 20 a 29 (2), 40 a 49 (2), 50 a 59 (1), 60 a 69 (5), 70 a
79 (1) e 80 e mais (2). Do total, 11 pacientes tinham doenças preexistentes: doença cardiovascular (7), diabetes
(4), doença renal (2), imunossupressão (2), doença neurológica (2), histórico de tabagismo (1), doença
hematológica (1), câncer (1), hipotireoidismo (1) e obesidade (1) – um paciente pode ter mais de uma
comorbidade. Os demais seguem em investigação.
MAIS VACINAS – No início da noite desta quarta-feira (23/03), o Estado de Pernambuco recebeu a 10ª remessa
de imunizantes da Pfizer, para aplicação da segunda dose, em crianças de 5 a 11 anos. As 84.300 doses de vacinas
chegaram à sede do Programa Estadual de Imunização (PEI-PE) por volta das 16h30, onde os imunizantes passam
pelo processo de checagem e conferência de temperatura e são separados para encaminhamento às 12 Gerências
Regionais de Saúde (Geres).
Até esta quarta-feira (23/03), Pernambuco registrou a aplicação de 546.351 primeiras doses (46,21% de
cobertura) e 65.220 segundas doses (5,52%) em crianças de 5 a 11 anos. O quantitativo de doses aplicadas leva
em consideração os dois fabricantes com uso autorizado para vacinação de crianças no Brasil: Coronavac e Pfizer.
É importante lembrar que o Estado não exige prescrição médica para vacinação de crianças.
"Reforçamos a importância de completar o esquema vacinal também nas crianças. Esperamos que o recebimento
de mais doses dêem um impulso na ampliação da cobertura da segunda dose nesse público aqui no Estado",
reforça a superintendente de Imunizações do Estado, Ana Catarina de Melo. Segundo os protocolos, para crianças
imunizadas com a Pfizer pediátrica, a aplicação da segunda dose deve ocorrer após 8 semanas do recebimento da
primeira dose. Diferentemente, do que ocorre com as crianças que foram imunizadas com a CoronaVac
pediátrica, que é de apenas 28 dias.
Caderneta - A SES-PE reforça que a vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos exige um intervalo de 15
dias (antes ou depois) entre as demais do calendário de imunização do público infantil. Os municípios devem ficar
atentos à recomendação e alertar os pais e responsáveis.

DOSES RECEBIDAS - Do início da campanha, em 18 de janeiro de 2021, até o momento, Pernambuco já recebeu
20.974.043 doses de vacinas contra a Covid-19. Desse total, foram 5.341.920 da Astrazeneca/Oxford/Fiocruz;
4.287.253 da Coronavac/Butantan; 8.480.070 da Pfizer/BioNTech; 738.500 doses da vacina pediátrica da Pfizer;
947.240 doses da vacina da Coronavac/Butantan para as crianças e 1.152.060 da Janssen.
BALANÇO DA VACINAÇÃO - Pernambuco já aplicou 17.893.246 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 8.063.727 aplicações (cobertura de 90,86%). Do total, 6.941.177
pernambucanos (78,21%) já completaram seus esquemas vacinais, sendo 6.768.051 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 2.888.342 (cobertura de 43,73%).
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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BOLETIM COVID-19 – PROFISSIONAIS DE SAÚDE
No período de 12 de março de 2020 a 21 de março de 2022, o Estado de Pernambuco notificou 106.134 casos
suspeitos de Covid-19 entre profissionais de saúde, considerando toda a rede pública e privada do Estado. Desse
total, 37.129 (35%) casos foram confirmados por meio de exames laboratoriais. Vale destacar que o Governo de
Pernambuco foi pioneiro, no Brasil, por criar um protocolo de testagem prioritária e também de afastamentos
dos trabalhadores da saúde com sintomas gripais.

