Sexta-feira, 15/05/2020

Boletim Covid-19 - Comunicação SES-PE
A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) confirmou, nesta sexta-feira (15/05), 621 novos casos
de Covid-19 em Pernambuco. Entre os confirmados hoje, 349 se enquadram como Síndrome
Respiratória Aguda Grave (Srag) e 272 são casos leves. Agora, Pernambuco totaliza 16.209 casos
já confirmados, sendo 8.554 graves e 7.655 leves.
Dos casos graves, 1.508 evoluíram bem, receberam alta hospitalar e estão em isolamento
domiciliar. Outros 2.858 estão internados, sendo 236 em UTI e 2.622 em leitos de enfermaria,
tanto na rede pública quanto privada. Além disso, o boletim de hoje registra mais 55 pacientes
recuperados do novo coronavírus em Pernambuco, totalizando 2.807 pessoas curadas da Covid19 no Estado.
Até agora, os casos graves confirmados da doença estão distribuídos por 145 municípios
pernambucanos (tabela 1), além do Arquipélago de Fernando de Noronha e da ocorrência de
pacientes em outros Estados e países.
Também foram confirmados laboratorialmente 83 óbitos (sendo 47 do sexo masculino e 36 do
sexo feminino), de pessoas residentes nos municípios de Recife (30), Jaboatão dos Guararapes
(9), Paulista (6), Cabo de Santo Agostinho (5), Olinda (4), Igarassu (3), João Alfredo (2), Timbaúba
(2), Moreno (2), São Lourenço da Mata (1), Abreu e Lima (1), Aliança (1), Araripina (1), Barreiros
(1), Caruaru (1), Catende (1), Escada (1), Gameleira (1), Ipojuca (1), Lagoa do Carro (1), Xexéu (1),
Vitória de Santo Antão (1), Limoeiro (1), Pedra (1), Petrolina (1), Pombos (1), São Bento do Una
(1), Serinhaém (1) e Surubim (1). Com isso, o Estado totaliza 1.381 mortes pela Covid-19.
As mortes ocorreram entre os dias 23.04 e 14.05 os pacientes tinham idades entre 28 e 99 anos,
além de uma criança de 2 anos de idade. Dos 83 pacientes que vieram a óbito, 65 apresentavam
comorbidades confirmadas: hipertensão (35), diabetes (23), doença cardiovascular (12), doença
renal crônica (8), obesidade (8), histórico de tabagismo (6), AVC (4), doença de Alzheimer (3),
imunodeprimido (3), câncer (3), etilismo/histórico de etilismo (3), asma (2), transplantado (1),
tuberculose (1), síndrome congênita do zika/microcefalia (1), doença de Parkinson (1),
esquizofrenia (1), aneurisma (1), lúpus (1) e pneumopatia (1). Quatro não tinham comorbidade e
os demais estão em investigação pelos municípios. As faixas etárias são: 0 a 9 (1), 20 a 29 (1), 30
a 39 (7), 40 a 49 (6), 50 a 59 (14), 60 a 69 (20), 70 a 79 (18), 80 ou mais (16).
Com relação à testagem dos profissionais de saúde com sintomas de gripe, em Pernambuco, até
agora, 2.962 casos foram confirmados e 1.914 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.
OPERAÇÃO QUARENTENA - O Governo do Pernambuco inicia neste sábado (16.05) a Operação
Quarentena com ações sociais, sanitárias e de fiscalização. As Secretarias estaduais de Saúde,
Defesa Social, Prevenção, Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Urbano, Planejamento e
Infraestrutura estão diretamente envolvidas em atividades nas comunidades dos cinco
municípios abrangidos pelo decreto de medidas mais rígidas de isolamento social. O trabalho
será realizado em parceria com as prefeituras do Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda,
Camaragibe e São Lourenço da Mata.
A quarentena nesses cinco municípios prevê que, até o dia 31 de maio, a população só poderá
sair de casa para atividades essenciais como ir ao supermercado, padaria, farmácia ou para
atendimento médico. Em caso do deslocamento ser feito utilizando veículo, será preciso
respeitar um rodízio de placas. Carros e motos com placas terminadas em número par, só
podem circular em dias pares. Os que tiverem placas terminadas em número ímpar, só podem
circular em dias ímpares.
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Para os trabalhadores enquadrados nas 38 categorias de serviços essenciais listadas no decreto,
a circulação será permitida durante a quarentena, obedecendo aos dias de rodízio. Com exceção
para: profissionais de saúde, segurança, bancários, funcionários de supermercados, padarias,
farmácias, postos de gasolina, empresas de transporte rodoviário e metroviário, além de
trabalhadores em vigilância e zeladoria. Esses poderão utilizar veículos próprios sem restrições.
As ações de fiscalização realizadas pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Guardas
Municipais terão 34 pontos de bloqueio nos cinco municípios. Já as ações sanitárias e sociais
serão realizadas em conjunto com as prefeituras e serão iniciadas nesse sábado pela manhã, em
Camaragibe (Timbi), São Lourenço da Mata (Centro) e no Recife (Casa Amarela).
TRANSPARÊNCIA - Pernambuco continua na 1ª posição no ranking da ONG Open Knowledge
Internacional (OKBR) de transparência em relação ao combate à Covid-19. No resultado
divulgado na última quinta-feira, o Estado se mantém com 98 pontos nos critérios avaliados,
ficando com a classificação de "alto nível de transparência" - são dados como testes aplicados,
detalhamento da localização dos casos e granularidade (respeito à individualidade e anonimato
dos pacientes). Pernambuco, que se mantém no topo desde a primeira divulgação do ranking,
soma, atualmente, 98 pontos nos critérios de avaliação, o que é considerado "alto nível de
transparência", e segue em primeiro no ranking, ao lado de Alagoas, Espírito Santo e Rondônia.
A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) reforça que informações claras e atualizadas de forma
constante também são importantes instrumentos no combate à pandemia e que continuará
atuando para dar transparência às ações.
TREINAMENTO - Desde o início do ano, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) tem investido na
formação de profissionais para atuação na pandemia do novo coronavírus. Entre as diversas
ações em curso, está o treinamento de médicos sobre intubação e manejo de via área para
pacientes com Covid-19 e de manejo de vias aéreas e ventilação para profissionais de diversas
categorias. Ambas as atividades são gratuitas.
O treinamento de intubação e manejo de via área para pacientes com Covid-19 é uma parceria
da SES com Sociedade de Anestesiologia de Pernambuco (Saepe). O curso, voltado para
médicos, acontece de forma virtual e presencial. Os interessados devem solicitar a inscrição por
meio do e-mail estagioscovid19pe@gmail.com. Os treinamentos por aula virtual ocorrem
semanalmente nas segundas e quintas-feiras. Os médicos recebem a confirmação com o link
para acessar a aula virtual por meio de email ou whatssap. Para o curso presencial, a Saepe
entrará em contato com os médicos para confirmar o agendamento. Já participaram do
treinamento, apenas nesta semana, 72 profissionais médicos dos hospitais de referência, UPA e
UPAEs.
Já o treinamento teórico-prático sobre manejo de vias áreas e ventilação mecânica é voltado
para fisioterapeutas, enfermeiros e médicos. A formação tem como objetivo instrumentalizar a
atuação dos profissionais de saúde na assistência aos pacientes suspeitos e confirmados de
infecção pela Covid-19, com complicações respiratórias e necessidade de suporte ventilatório. A
capacitação tem sido feita por uma fisioterapeuta in loco. Até o momento, a atividade já
beneficiou as UPAs do Curado, Torrões, Cabo de Santo Agostinho, Ibura, Imbiribeira, Olinda,
Paulista, Engenho Velho e São Lourenço da Mata; os hospitais Regional Dom Moura, em
Garanhuns, e Armindo Moura, em Moreno; e as UPAEs de Abreu e Lima e Garanhuns. A
expectativa é percorrer outros serviços estaduais e municipais que estão atendendo os
pacientes suspeitos para Covid-19.
ATENDE EM CASA - Mais 11 municípios do Agreste e do Sertão passam a ser assistidos, a partir
das 14h deste sábado (16.05), pelo aplicativo Atende em Casa, resultado de uma parceria entre
o Governo de Pernambuco e a Prefeitura do Recife. Ao todo, são mais 279 mil beneficiados das
cidades de Betânia, Calumbi, Carnaubeira da Penha, Flores, Floresta, Itacuruba, Santa Cruz da
Baixa Verde, São José do Belmonte e Triunfo, na área da XI Gerência Regional de Saúde (Geres);
e Alagoinha e Santa Cruz do Capibaribe, na IV Geres. Com isso, sobe para 46 municípios e 5,3
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milhões de pessoas da Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata, Agreste e Sertão,
incluso o arquipélago de Fernando de Noronha, com acesso à tecnologia, que orienta usuários
com sintomas de gripe.
O Atende em Casa tem o objetivo de passar orientações para a população, seja para manter o
isolamento domiciliar ou, após uma teleorientação feita por profissional de saúde, fazer a busca
qualificada por um serviço de saúde mais próximo da sua casa. A ferramenta já conta com mais
de 60,7 mil usuários cadastrados. Até a última quinta-feira (14.05), foram realizadas 20.018 mil
teleorientações, com 7,4 mil chamadas de vídeo com um profissional. Ao todo, mais de 6,7 mil
foram orientados a procurar uma unidade de saúde e mais de 11,9 mil a permanecer em
isolamento domiciliar.
O aplicativo, disponível pelo site www.atendeemcasa.pe.gov.br e para smartphones com
sistema Android, permite que médicos, enfermeiros ou residentes médicos façam
videochamadas e orientações aos usuários. Mais de 100 profissionais de saúde foram treinados
pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), responsável por coordenar os atendimentos fora do
Recife, para atuação no Atende em Casa, reforçando as escalas de plantão. Os profissionais
recebem orientações quanto ao uso do aplicativo, protocolos clínicos da Covid-19 e fluxo de
atendimento nas unidades de saúde.
Confira a lista completa das cidades beneficiadas com o Atende em Casa: Recife, Jaboatão dos
Guararapes, Olinda, Paulista, Cabo de Santo Agostinho, São Lourenço da Mata, Camaragibe,
Moreno, Itapissuma, Ipojuca, Ilha de Itamaracá, Igarassu, Araçoiaba, Abreu e Lima, Chã de
Alegria, Glória de Goitá, Pombos, Fernando de Noronha, Chã Grande, Vitória de Santo Antão,
Goiana, Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada, Arcoverde, Palmares, Ouricuri, Petrolândia,
Tupanatinga, Custódia, Sertânia, Araripina, Venturosa, Inajá, Jatobá, Betânia, Calumbi,
Carnaubeira da Penha, Flores, Floresta, Itacuruba, Santa Cruz da Baixa Verde, São José do
Belmonte, Triunfo, Alagoinha e Santa Cruz do Capibaribe.
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