Domingo, 19/07/2020

BOLETIM COVID-19 - COMUNICAÇÃO SES-PE
A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) confirmou, neste domingo (19.07), 943 novos
casos da Covid-19. Entre os confirmados hoje, 836 (88,7%) são casos leves, ou seja,
pacientes que não demandaram internamento hospitalar e que estavam na fase final da
doença ou já curados. Os outros 107 (11,3%) se enquadram como Síndrome Respiratória
Aguda Grave (SRAG). Agora, Pernambuco totaliza 79.452 casos já confirmados, sendo
22.011 graves e 57.441 leves. Além disso, o boletim de hoje registra um total de 56.615
pessoas recuperadas da doença. Desse total, 11.438 são de casos graves, que demandaram
leitos no sistema de saúde, e 4 5.177 casos leves.
Os casos graves confirmados da doença estão distribuídos por 181 municípios
pernambucanos (tabela 2), além do arquipélago de Fernando de Noronha e da ocorrência de
pacientes em outros Estados e países.
Também foram confirmados laboratorialmente 56 óbitos (sendo 31 do sexo masculino e
25 do sexo feminino). Os novos óbitos confirmados são de pessoas residentes nos
municípios de Abreu e Lima (3), Agrestina (1), Água Preta (1), Amaraji (2), Barra de
Guabiraba (1), Belo Jardim (2), Bonito (1), Cabo de Santo Agostinho (3), Caetés (1),
Camaragibe (3), Canhotinho (1), Caruaru (3), Catende (1), Goiana (2), Gravatá (1),
Igarassu (1), Itambé (1), Jaboatão dos Guararapes (4), Lajedo (2), Olinda (6), Paulista
(6), Recife (3), Santa Maria do Cambucá (1), São José da Coroa Grande (1), São
Lourenço da Mata (1), Surubim (2), Tacaimbó (1) e Vitória de Santo Antão (1). Com isso,
o Estado totaliza 5.984 mortes pela doença.
As mortes registradas no boletim de hoje ocorreram entre 12 de abril e 18 de julho. Do
total de mortes do informe de hoje, 46 (82,1%) ocorreram de 12/04 a 15/07. As outras
10 (17,9%) ocorreram nos últimos 3 dias, sendo 3 mortes no dia 16/07, 6 óbitos no dia
17/07 e 1 morte registrada nesse sábado (18/07).
Os pacientes tinham idades entre 29 e 88 anos. As faixas etárias são: 20 a 29 (1), 30 a
39 (1), 40 a 49 (4), 50 a 59 (6), 60 a 69 (11), 70 a 79 (24), 80 anos ou mais (9).
Dos 56 pacientes que vieram a óbito, 36 apresentavam comorbidades confirmadas:
diabetes (21), doença cardiovascular (21), hipertensão (18), doença respiratória (4),
tabagismo/histórico de tabagismo (4), doença renal (3), doença pulmonar (3), doença
hepática (3), câncer (2), histórico de AVC (2), obesidade (2), imunossupressão (1),
hipotireoidismo (1), doença neurológica (1) e histórico de etilismo (1) - um paciente
pode ter mais de uma comorbidade. Dois não tinham comorbidades e os demais estão
em investigação.
Com relação à testagem dos profissionais de saúde com sintomas de gripe, em Pernambuco,
até agora, 17.917 casos foram confirmados e 23.701 descartados. O Governo de
Pernambuco foi o primeiro do país a criar um protocolo para testar e afastar os
profissionais da área da saúde com sintomas gripais.
PLANO DE CONVIVÊNCIA - A partir desta segunda-feira (20.07), após avaliação do
Gabinete de Enfrentamento à Covid-19, a Macrorregião de Saúde I entra na Etapa 6 do
Plano de Convivência. Será liberado o funcionamento de serviços de alimentação, com
horário reduzido, permanecendo fechados das 20h às 6h, e academias de ginástica, com
novos protocolos. Os municípios contemplados são os da Região Metropolitana do Recife
(RMR) e Matas Norte e Sul. Já a liberação, sem público, de jogos de futebol em todo o
Estado foi liberada neste domingo (19).
Já a Macrorregião de Saúde II, que abrange as cidades do Agreste, permanecerá na
Etapa 4 – fase em que estão desde o último dia 13 de julho. Esta etapa permite o
funcionamento das lojas de varejo de rua, salões de beleza e estética, comércio de
veículos, incluindo serviço de aluguel e vistoria, com 50% da carga, construção civil com
100% do efetivo e shoppings centers com atendimento presencial.

As cidades das Macrorregiões III e IV, que compreendem o Sertão pernambucano,
também permanecerão na Etapa 4 do Plano de Convivência com a Covid-19.
A avaliação feita pelo Gabinete de Enfrentamento à Covid-19 de Pernambuco é contínua
e leva em consideração indicadores de saúde, como o número de casos registrados, de
óbitos, pressão sobre a rede hospitalar, entre outros fatores que contribuem para o
planejamento de combate à pandemia. Essa análise permitirá, caso necessário, a
implantação de medidas restritivas específicas e a possibilidade de recuo das regiões na
retomada das atividades econômicas.
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