Segunda, 27/04/2020

Boletim Covid-19 - Comunicação SES-PE
O Estado de Pernambuco confirmou, nesta segunda-feira (27.04), 460 novos casos da Covid19, sendo 203 casos que se enquadram como Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag),
portanto internados e/ou mais graves, além de outros 257 casos leves. Agora, o Estado totaliza
5.358 casos confirmados (3.688 casos graves e 1.670 casos leves).
Dos casos graves, 1.684 estão em isolamento domiciliar e 850 internados, sendo 190 em UTI e
660 em leitos de enfermaria, tanto na rede pública quanto privada. Além disso, o boletim
aponta 704 pacientes já recuperados da doença.
Até agora, os casos graves confirmados da doença estão distribuídos por 110 municípios
pernambucanos, além do Arquipélago de Fernando de Noronha e da ocorrência de pacientes
em outros Estados e países.
Também foram confirmadas laboratorialmente 35 novas mortes (sendo 20 homens e 15
mulheres), de pessoas residentes nos municípios de Recife (13), Jaboatão dos Guararapes (4),
Olinda (3), Paulista (1), Água Preta (2), Vitória de Santo Antão (1), Carpina (1), Cabo de Santo
Agostinho (1), Venturosa (1), Chã de Alegria (1), Bonito (1), Araçoiaba (1), Ribeirão (1), Aliança
(1) e Camaragibe (3). Com isso, o Estado totaliza 450 mortes pela Covid-19.
Os pacientes tinham idades entre 20 e 97 anos e faleceram entre os dias 16 e 26 de abril. As
faixas etárias dessas pessoas são: 20 a 29 (1), 30 a 39 (2), 40 a 49 (5), 50 a 59 (3), 60 a 69 (12),
70 a 79 (4), 80 ou mais (8).
Dos 35 pacientes que vieram a óbito, 25 apresentavam comorbidades, como histórico de
hipertensão (15), diabetes (13), doença cardiovascular (6), tabagismo (3), AVC (2), tuberculose
(2), etilismo (1), obesidade (1), transtorno mental (1), doença renal (1), leucemia (1) e doença
de Chagas (1). Um não tinha comorbidades e os demais estão em investigação pelos municípios.
Com relação à testagem dos profissionais de saúde com sintomas de gripe, em Pernambuco,
até agora, 1.885 casos foram confirmados e 1.260 descartados. As testagens abrangem os
profissionais de todas as unidades de saúde, sejam da rede pública (estadual e municipal) ou
privada. O Estado foi o primeiro do país a criar um protocolo para testar os profissionais da
área da saúde.
NOVOS LEITOS - Há exatos 40 dias, o governador Paulo Câmara e o prefeito do Recife, Geraldo
Júlio, anunciaram a criação de 1 mil leitos exclusivos para o atendimento dos casos da Covid19, sendo 400 de UTI e 600 de enfermaria. Essa marca foi atingida e superada nesta segundafeira (27.04), com 1.067 leitos já em funcionamento, sendo 418 de Terapia Intensiva e 649 de
enfermaria espalhados por todas as regiões do Estado. Em média, 10 novas vagas de UTI estão
sendo ofertadas diariamente.
Apenas sob gestão estadual, foram colocados em funcionamento 348 leitos de UTI,
distribuídos entre os hospitais de Referência Covid-19 – Boa Viagem (38); de Referência Covid19 – Olinda (20); Universitário Oswaldo Cruz (43); Agamenon Magalhães (40); Hospital Correia
Picanço (05); Otávio de Freitas (20); Dom Helder Câmara – Cabo de Santo Agostinho (30);
Mestre Vitalino – Caruaru (27); Imip (35); Regional de Palmares (05); Procape (08);
Tricentenário (10); Hospital das Clínicas/ UFPE (06); Armindo Moura – Moreno (10); Cesac
Paulista (14); Cesac Prado (07); São Marcos (10); Santa Joana (05); Português (10); e
Neurocardio - Petrolina (05).

Já os 384 leitos de enfermarias estão distribuídos entre os hospitais de Referência Covid-19 Boa Viagem (55); de Referência Covid-19 - Olinda (20); Universitário Oswaldo Cruz (131); Dom
Helder Câmara – Cabo de Santo Agostinho (16); Hospital Mestre Vitalino – Caruaru (25); Imip
(23); Regional de Palmares (15); Armindo Moura – Moreno (10); Cesac Paulista (05); Cesac
Prado (10); Inácio de Sá – Salgueiro (09); Hospam – Serra Talhada (13); Dom Moura –
Garanhuns (10); Emília Câmara – Afogados da Ingazeira (04); Rui de Barros Correia (08);
Hospital Dom Malan – Petrolina (10); UPAE Garanhuns (10); e UPAE Petrolina (10).
O secretário estadual de Saúde, André Longo, ressalta que essas aberturas demonstram a
seriedade, esforço e a prioridade que o Governo de Pernambuco e a Prefeitura do Recife estão
dando ao enfrentamento do novo coronavírus. "O dinamismo da doença fez com que novas
necessidades surgissem, e o nosso compromisso é ampliar ainda mais esses leitos para atender
a necessidade da população pernambucana, não apenas da capital, mas também do interior",
destaca o secretário. Para esta semana, o gestor estima mais 80 leitos abertos apenas sob
gestão estadual.
Já o secretário de Saúde do Recife, Jailson Correia, afirma que o compromisso de abrir 1 mil
leitos foi atingido hoje, contudo, também ratifica que os esforços comuns da Prefeitura do
Recife e do Estado estão voltados para ofertar ainda mais, de acordo com a necessidade dos
casos.
MÁSCARAS - Também nesta segunda (27.04), começou a vigorar o decreto estadual que
orienta o uso de máscaras, de preferência artesanais, para aqueles que precisam sair de casa,
seguindo recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS). Já os órgãos públicos e os
estabelecimentos privados que estejam autorizados a funcionar de forma presencial também
terão que exigir que seus servidores, empregados e colaboradores façam o uso de máscaras. O
item de proteção deverá ser fornecido pelas próprias instituições.
O secretário André Longo destaca que as máscaras hospitalares (cirúrgicas, N95 – e similares)
devem ser usadas apenas pelos profissionais de saúde. O gestor também lembra a importância
do uso correto e higienização das máscaras artesanais. O Governo do Estado está preparando
um vídeo para as mídias sociais com essas orientações.
"O uso da máscara não torna ninguém imune ao vírus. Mesmo com a máscara, só saia de casa
se for extremamente essencial e inadiável. Este momento é decisivo para o nosso sistema de
saúde. Nós do Governo de Pernambuco, por determinação do governador Paulo Câmara,
estamos nos esforçando ao limite para dotar a rede pública da estrutura para combater os
efeitos do coronavírus. Mas se as pessoas não se isolam socialmente, nenhum sistema de
saúde do mundo vai conseguir suportar a grande demanda de doentes graves", ratifica André
Longo.
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