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BOLETIM COVID-19 - COMUNICAÇÃO SES-PE
A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) registrou, nesta terça-feira (11.08), 601 novos casos
da Covid-19. Entre os confirmados hoje, 116 (19%) são casos de Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SRAG) e 485 (81%) são leves, ou seja, pacientes que não demandaram internamento
hospitalar e que já estavam curados, ou na fase final da doença. Agora, Pernambuco totaliza
105.982 casos já confirmados, sendo 24.363 graves e 81.619 leves.
Além disso, o boletim de hoje computa mais 2,5 mil recuperados, chegando ao percentual de
80,8% dos casos com diagnóstico positivo recuperados da doença. Ao todo, 85.731 pessoas
evoluíram para cura. Destes, 13.591 eram pacientes graves, que necessitaram de
internamento hospitalar, e 72.140 eram casos leves.
Os casos graves confirmados da doença estão distribuídos por 183 municípios
pernambucanos (tabela 2), além do arquipélago de Fernando de Noronha eda ocorrência de
pacientes e outros Estados e países.
Também foram confirmados laboratorialmente 38 óbitos (sendo 22 do sexo masculino e 16
do sexo feminino). Os novos óbitos confirmados são de pessoas residentes nos municípios de
Abreu e Lima (1), Altinho (1), Araripina (2), Belo Jardim (1), Bom Jardim (2), Caruaru (3),
Garanhuns (2), Igarassu (1), Itaíba (1), Jaboatão dos Guararapes (1), Jupi (1), Limoeiro (2),
Moreno (1), Olinda (5), Ouricuri (1), Paulista (1), Recife (6), Santa Cruz do Capibaribe (1),
Serra Talhada (2), Tuparetama (1), Venturosa (1), além de (1) óbito de paciente proveniente
de outro Estado. Com isso, Pernambuco totaliza 7.008 mortes pela doença.
As mortes registradas no boletim de hoje ocorreram entre 25 de maio e 10 de agosto. Do
total de mortes do informe de hoje, 14 (37%) ocorreram nos últimos três dias, sendo 3
mortes registradas no dia de ontem (segunda, 10/08), 6 mortes em 09/08 e 5 em 08/08. Os
outros 24 óbitos (63%) ocorrem entre os dias 25/05 e 07/08. Os pacientes tinham idades
entre 8 e 97 anos. As faixas etárias são: 0 a 9 (1), 30 a 39 (2), 40 a 49 (3), 50 a 59 (4), 60 a 69
(2), 70 a 79 (14), 80 anos ou mais (12).
Dos 38 pacientes que vieram a óbito, 31 apresentavam comorbidades confirmadas: diabetes
(16), doença cardiovascular (13), hipertensão (13), doença renal (3), Alzheimer (2), doença
respiratória (2), obesidade (2), tabagismo (2), câncer (1), doença hepática (1), etilismo (1),
imunossupressão (1) - um paciente pode ter mais de uma comorbidade. Um não tinha
comorbidade e os demais estão em investigação.
"Nós lamentamos por cada um dos pernambucanos que tiveram suas vidas encurtadas por
esta doença e quero externar nossos mais sinceros sentimentos as suas famílias e amigos. É
certo que, se não fosse a conscientização dos pernambucanos - que adotaram as
recomendações e fizeram um dos mais efetivos isolamentos sociais do país, além das ações
do Governo do Estado e da Prefeitura do Recife, que realizaram, juntos, a maior mobilização
de insumos, equipamentos e de recursos humanos da nossa história -, as perdas seriam
ainda maiores e o cenário muito mais grave. Mas que estas pessoas que, infelizmente,
perderam suas vidas sirvam de alerta para os que ainda não acreditam no vírus e para os que
pensam que chegamos ao final da batalha: a Covid-19 ainda está circulando entre nós, é uma

doença grave, com uma taxa de mortalidade importante, e para a qual ainda não temos
tratamento, tampouco vacina. Por isso, ainda temos um longo caminho pela frente e
precisaremos conviver com o vírus, para preservar vidas e evitar a possibilidade de novas
ondas", afirmou o secretário estadual de Saúde, André Longo, durante a coletiva de
imprensa desta terça.
CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO - Durante a coletiva de imprensa desta terça, o secretário
André Longo ainda divulgou que o Governo de Pernambuco lança, já nesta quarta (12.08),
campanha educativa para alertar a população sobre o uso correto das máscaras, buscando
evitar adoecimentos e, consequentemente, novos picos da doença no Estado.
"Usar máscara, neste momento, é respeitar o esforço que todos nós fizemos para chegar até
aqui. Usar máscara, higienizar as mãos e manter o distanciamento é um sinal de respeito a
nós mesmos e também ao próximo. E é a regra que todo mundo precisa cumprir, porque só
com prevenção e responsabilidade poderemos encarar este momento, salvar vidas e
continuar com nosso plano de convivência e com a retomada segura das atividades", frisou o
gestor.
A campanha contará com divulgação em rádio e TV, além de internet e mídia exterior, já a
partir desta quarta.
TESTAGEM - O município de Salgadinho, no Agreste e que compõe a II Gerência Regional de
Saúde (Geres), aderiu à marcação do exame da Covid-19 pelo Atende em Casa, que pode ser
acessado pelo site www.atendeemcasa.pe.gov.br ou por aplicativo, disponível para
smartphones com sistema Android. O agendamento é voltado para todos aqueles que
possuem sintomas gripais e são munícipes de 145 cidades pernambucanas que utilizam a
ferramenta - 144 agendadas pela SES e Recife pela própria equipe municipal. A lista
completa das localidades assistidas está disponível no https://bit.ly/304QoKK).
A marcação dos exames pelo Atende em Casa começou em 22 de junho. Desde então, 4.149
pessoas tiveram acesso ao teste pela plataforma, sendo 2.443 que realizaram o RT-PCR e
1.706 o teste rápido. Importante lembrar que, desde 15 de julho, todas as pessoas com
sintomas gripais em Pernambuco podem fazer o teste, dentro do esforço do Governo do
Estado em ampliar a população beneficiada e para aumentar a capacidade de análise dos
laboratórios credenciados.
TELEORIENTAÇÃO - O Atende em Casa vem funcionando desde o final de março.
Inicialmente, a ferramenta funcionava com o serviço de teleassistência para a população
com sintomas gripais. Atualmente, 178 municípios utilizam essa funcionalidade, o que
corresponde a 96,22% das cidades do Estado, beneficiando 9,4 milhões de pernambucanos
(98,59% da população total).
No momento, a I Geres (20 municípios), II (20), III (22), V (21), VI (13), VII (7), VIII (7), IX (11),
X (12), XI (10) e XII (10) já são atendidas em sua totalidade pela tecnologia. A IV região de
saúde já tem 25 dos 32 municípios cobertos pelo aplicativo. A lista completa está disponível
no https://bit.ly/2DKYuzA . A ferramenta já conta com quase 109,8 mil usuários cadastrados
em todas as regiões de saúde do Estado. Ao todo, após teleorientação, mais de 11,9 mil
pessoas foram orientadas a procurar uma unidade de saúde mais próxima da sua residência,
e 20,1 mil a permanecer em isolamento domiciliar.
No aplicativo web “Atende em Casa” o usuário, após o cadastro de informações mínimas, é
direcionado para um questionário que permite a avaliação inicial do quadro de saúde a partir

de perguntas sobre seus sintomas. Em seguida, uma classificação de risco é realizada pelo
sistema, na qual o usuário recebe orientações necessárias para sua situação ou é
encaminhado para uma teleorientação com um profissional de saúde. A teleorientação
busca acolher o usuário em sua experiência de adoecimento, confirmar as condições e
sintomas referidos no questionário e orientar sobre os cuidados necessários a cada
classificação de risco (por exemplo, informar sobre os procedimentos do isolamento
domiciliar ou como proceder o encaminhamento ao serviço de saúde mais adequado para a
situação).
APOIO EMOCIONAL - O Atende em Casa ainda possui serviço de teleacolhimento para
aqueles que possuem demandas de saúde mental provocadas pelo impacto da pandemia do
novo coronavírus. Com isso, os usuários que se cadastram no aplicativo têm essa opção de
receber apoio emocional de equipe de psicólogos capacitados para as demandas.
Até o momento, mais de 2,7 mil teleacolhimentos foram realizados. Cerca de 2 mil
receberam orientações gerais e 349 foram encaminhados para a equipe de referência diária
para a escuta psicoterápica e atendimento psiquiátrico. Outros 101 foram orientados a
procurar a Rede de Atenção Psicossocial (Raps) do território, 150 encaminhados às unidades
de saúde da família e 124 a realizarem Práticas Integrativas e Complementares.
PROGRAMA DE PESQUISA - O Governo de Pernambuco, por meio da Fundação de Amparo à
Ciência e à Tecnologia (Facepe) e a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), publica edital de
financiamento para a 7ª edição do Programa de Pesquisa para o Sistema Único de Saúde
(PPSUS). O projeto, coordenado pelo Ministério da Saúde (MS), busca apoiar
financeiramente os estudos voltados para as questões prioritárias de saúde da população,
com atenção para as necessidades de cada Estado. Para a chamada pública de 2020, serão
investidos R$ 3 milhões - R$ 2 milhões disponibilizados pelo órgão federal e R$ 1 milhão pelo
Governo do Estado. Os candidatos terão até o dia 25 de setembro para submeter
eletronicamente seus projetos de pesquisas nas áreas prioritárias, que, este ano, também
trará as problemáticas levantadas pela pandemia da Covid-19. Outras informações estão
disponíveis no edital do Programa: https://tinyurl.com/y4wkyzlg.
Diante das limitações impostas pelo novo coronavírus, todas as etapas de construção do
Edital 2020, foram realizadas virtualmente, inclusive a Oficina de Prioridades - as futuras
fases também serão viabilizadas de forma remota (submissão de projetos e avaliação). Após
consulta às áreas técnicas da SES-PE e à comunidade científica do Estado, foram definidos
cinco eixos temáticos, considerando diferentes problemáticas existentes no Estado: Ações
estratégicas de vigilância em saúde; Organização das redes de atenção à saúde – RAS;
Gestão do trabalho e educação em saúde; Atenção à saúde da mulher e materno-infantil;
Planejamento, economia e gestão em saúde. No 1º eixo, os candidatos poderão propor
estudos em linhas de pesquisa relacionadas à Covid-19, como estratégias de prevenção e
combate à doença, perfil epidemiológico da pandemia e análise do impacto social do novo
coronavírus em Pernambuco.
“Um dos principais desafios do Programa é elencar os problemas prioritários de cada Estado
que possam ter soluções apontadas por pesquisas científicas. Em Pernambuco, são R$ 3
milhões aplicados para incentivar projetos que tragam produção de conhecimentos e
metodologias com real aplicabilidade no SUS, atentos também às problemáticas suscitadas
pela pandemia da Covid-19 no nosso Estado”, ressalta o secretário de saúde de Pernambuco,
André Longo.
O proponente poderá apresentar proposta para três faixas de financiamento (A, B e C), com

recursos máximos de até R$ 200 mil. Na faixa A, serão aceitas propostas de até R$ 30 mil; na
faixa B, propostas de R$ 30 mil até R$ 100 mil; já na faixa C, serão aceitas propostas entre R$
100 mil e R$ 200 mil.
Os projetos submetidos à chamada pública deste ano passarão por banca examinadora que
pontuará os candidatos de acordo com diversos critérios, como expansibilidade da pesquisa,
cooperação científica, aplicabilidade dos resultados e contribuição para o aprimoramento e
consolidação do SUS no Estado. "Nossa principal preocupação é levantar os desafios de todo
o nosso Estado, por isso descentralizamos as oficinas de prioridades e contamos com
contribuição importante das Regionais de Saúde, além de pesquisadores de instituições
locais de ensino e pesquisa. Essa aproximação entre os sistemas estaduais de saúde, ciência
e tecnologia com a comunidade científica promovida pelo PPSUS, permite maior interação e
troca de conhecimento entre os atores locais, o que contribui para o fortalecimento da
Política Estadual de Saúde", pontua a diretora geral de Educação em Saúde da SES-PE,
Juliana Siqueira.
O resultado final deverá ser divulgado no final de novembro. Já a contratação das propostas
aprovadas e assinatura do termo de outorga deve acontecer no início de dezembro. Na
edição anterior do PPSUS-PE (2018-2019), quase 30 projetos foram aprovados para
financiamento.
Os interessados podem esclarecer as dúvidas através do e-mail suporte@facepe.br ou pelo
telefone (81) 3181-4616, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
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