Terça-feira, 28/07/2020

BOLETIM COVID-19 - COMUNICAÇÃO SES-PE
A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) registrou, nesta terça-feira (28.07), 546 casos da
Covid-19. Entre os casos confirmados, 110 (20%) são casos de Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SRAG) e 436 (80%) são casos leves, ou seja, pacientes que não demandaram
internamento hospitalar e que estavam na fase final da doença ou até mesmo já curados.
Agora, Pernambuco totaliza 89.678 casos já confirmados, sendo 23.137 graves e 66.541
leves. Além disso, o boletim de hoje registra mais 2.241 pacientes recuperados, chegando a
67.929 pessoas que venceram a doença. Isso representa 76% do número de infectados no
Estado. Do total de recuperados, 12.413 são de casos graves, que demandaram leitos no
sistema de saúde, e 55.516 casos leves.
Os casos graves confirmados da doença estão distribuídos por 182 municípios
pernambucanos (tabela 2), além do arquipélago de Fernando de Noronha e da ocorrência
de pacientes e outros Estados e países.
Também foram confirmados laboratorialmente 45 óbitos (sendo 25 do sexo masculino e 20
do sexo feminino). Os novos óbitos confirmados são de pessoas residentes nos municípios
de Abreu e Lima (5), Águas Belas (1), Cabo de Santo Agostinho (1), Camaragibe (2), Caruaru
(1), Catende (1), Goiana (1), Gravatá (1), Igarassu (2), Itamaracá (1), Ipojuca (1), Jaboatão dos
Guararapes (5), Olinda (7), Paulista (2), Recife (5), Rio Formoso (1), São Joaquim do Monte
(1), São Lourenço da Mata (2), Sertânia (1), Sirinhaém (1), Solidão (1), Triunfo (1) e Vicência
(1). Com isso, o Estado totaliza 6.421 mortes pela doença.
As mortes registradas no boletim de hoje ocorreram entre 25 de abril e 27 de julho. Do total
de mortes no informe de hoje, 17 (38%) ocorreram nos últimos três dias, sendo 6 em 25/07;
8 em 26/07; e 3 ontem (segunda-feira, 27/07). Todos os outros 28 óbitos (62%) ocorreram
entre 25/04 e 24/07.
Os pacientes tinham idades entre 25 e 92 anos, além de uma criança de 2 anos. As faixas
etárias são: 0 a 9 (1), 20 a 29 (1), 30 a 39 (1), 40 a 49 (3), 50 a 59 (9), 60 a 69 (10), 70 a 79
(14), 80 anos ou mais (6).
Dos 45 pacientes que vieram a óbito, 33 apresentavam comorbidades confirmadas: doença
cardiovascular (15), hipertensão (10), diabetes (9), doença respiratória (5), obesidade (4),
imunossupressão (4), câncer (4), tabagismo/histórico de tabagismo (3), AVC (3), etilismo (3),
doença hepática (2), doença hematológica (1), Alzheimer (1) - um paciente pode ter mais de
uma comorbidade. Um paciente não tinha comorbidades relatadas e os demais estão em
investigação.
Com relação à testagem dos profissionais de saúde com sintomas de gripe, em Pernambuco,
até agora, 18.692 casos foram confirmados e 25.215 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.
TESTAGEM - Desde o último dia 15 de julho, todos as pessoas com sintomas gripais em
Pernambuco devem fazer o teste para confirmar ou descartar a infecção pelo novo
coronavírus. O exame é recomendado para quem apresenta febre acompanhada de tosse
ou dor de garganta ou coriza ou dificuldade para respirar.

A marcação do exame pode ser feita pelo Atende em Casa (www.atendeemcasa.pe.gov.br ou
por smartphones com sistema Android) para a população de 143 municípios que aderiram à
ferramenta (lista completa das cidades no https://bit.ly/304QoKK). Até o momento, 1,9 mil
pessoas agendadas pela plataforma já foram testadas, sendo 1.051 que realizaram o RT-PCR
e 849 o teste rápido.
"Fazer o rastreamento dos casos é de suma importância para que possamos planejar as
ações de enfrentamento e para termos segurança para esse convívio com o novo
coronavírus. Precisamos massificar essa informação sobre a testagem dos casos sintomáticos
para que todos tenham acesso a esse direito e saibam que a marcação pode ser feita on-line.
Avisem aos seus familiares e amigos para que possamos beneficiar todos aqueles que
precisam", afirma o secretário estadual de Saúde, André Longo.
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