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BOLETIM COVID-19 - COMUNICAÇÃO SES-PE
A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) registrou, nesta segunda-feira (17/08), 225 novos
casos da Covid-19. Entre os confirmados hoje, 18 (8%) são casos de Síndrome Respiratória
Aguda Grave (SRAG) e 207 (92%) são leves, ou seja, pacientes que não demandaram
internamento hospitalar e que já estavam curados, ou na fase final da doença. Agora,
Pernambuco totaliza 113.183 casos já confirmados, sendo 24.784 graves e 88.399 leves.
Além disso, o boletim de hoje registra, ao todo, 93.389 pessoas recuperadas da doença.
Destas, 13.973 eram pacientes graves, que necessitaram de internamento hospitalar, e
79.416 eram casos leves.
Os casos graves confirmados da doença estão distribuídos por 183 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 22 óbitos (sendo 9 do sexo feminino e 13 do
sexo masculino). Os novos óbitos confirmados são de pessoas residentes nos municípios de
Abreu e Lima (1), Água Preta (1), Camaragibe (1), Cupira (1), Garanhuns (2), Jaboatão dos
Guararapes (2), Jurema (1), Lajedo (1), Passira (1), Paulista (1), Recife (4), São José do Egito
(1), São Lourenço da Mata (1), Surubim (1), além de outro Estado (3). Com isso, Pernambuco
totaliza 7.210 mortes pela doença.
As mortes registradas no boletim de hoje ocorreram entre 10 de julho e 16 de agosto. Do
total de mortes do informe de hoje, 7 (32%) ocorreram nos últimos três dias, sendo 4 mortes
registradas no dia de ontem (domingo, 16/08), 1 morte em 15/08 e 2 em 14/08. Os outros 15
óbitos (68%) ocorrem entre os dias 10/07 e 13/08. Os pacientes tinham idades entre 38 e 95
anos. As faixas etárias são: 30 a 39 (1), 40 a 49 (2), 50 a 59 (1), 60 a 69 (3), 70 a 79 (7), 80
anos ou mais (8).
Dos 22 pacientes que vieram a óbito, 18 apresentavam comorbidades confirmadas: diabetes
(12), doença cardiovascular (11), hipertensão (7), doença respiratória (2), obesidade (1),
tabagismo (1), etilismo (1), doença neurológica (1), doença renal (1) - um paciente pode ter
mais de uma comorbidade. Os demais estão em investigação.
Com relação à testagem dos profissionais de saúde com sintomas de gripe, em Pernambuco,
até agora, 20.179 casos foram confirmados e 29.042 descartados. As testagens entre os
trabalhadores do setor abrangem os profissionais de todas as unidades de saúde, sejam da
rede pública (estadual e municipal) ou privada. 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.
EXAMES - O município de Petrolina, no Sertão do São Francisco, aderiu à marcação de
exames da Covid-19 pelo Atende em Casa. Todas as pessoas com sintomas gripais podem
acessar o site www.atendeemcasa.pe.gov.br ou baixar o aplicativo em smartphone com
sistema Android para fazer o agendamento. Até o momento, 146 cidades já utilizam a
tecnologia para a realização da testagem - lista completa no https://bit.ly/304QoKK.

Estão sendo ofertados exames do tipo RT-PCR (swab nasofaríngeo), indicado para quem está
com sintomas gripais até o sétimo dia do início do quadro, podendo, porém, ser estendido
até o décimo dia, caso persistam os sintomas; e o teste rápido, para os casos em que o
paciente esteja há mais de sete dias do início dos sintomas e também com mais de 72h
desde o desaparecimento dos sintomas.
Importante destacar que, desde o início da pandemia, Pernambuco vem ampliando a
capacidade diagnóstica e, consequentemente, o público beneficiado.
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