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BOLETIM COVID-19 - COMUNICAÇÃO SES-PE
A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) registrou, nesta sexta-feira (21/08), 1.072 novos
casos da Covid-19. Entre os confirmados hoje, apenas 53 (5%) são casos de Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG) e os outros 1.019 (95%) são leves, ou seja, pacientes que
não demandaram internamento hospitalar e que já estavam curados, ou na fase final da
doença. Agora, Pernambuco totaliza 117.431 casos já confirmados, sendo 25.067 graves e
92.364 leves.
Além disso, o boletim de hoje registra, ao todo, 98.126 pessoas recuperadas da doença.
Destas, 14.327 eram pacientes graves, que necessitaram de internamento hospitalar, e
83.799 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 32 óbitos (sendo 7 do sexo feminino e 25 do
sexo masculino). Os novos óbitos confirmados são de pessoas residentes nos municípios de
Afogados da Ingazeira (1), Araripina (1), Caruaru (3), Casinhas (1), Gameleira (1), Igarassu (1),
Ipojuca (1), Jaboatão dos Guararapes (4), Limoeiro (1), Macaparana (1), Mirandiba (1), Pedra
(1), Petrolina (6), Recife (2), Ribeirão (1), Santa Cruz do Capibaribe (1), São José do Belmonte
(1), São Lourenço da Mata (2), Venturosa (1) e Xexéu (1). Com isso, Pernambuco totaliza
7.335 mortes pela doença.
As mortes registradas no boletim de hoje ocorreram entre 20 de junho e 20 de agosto. Do
total de mortes do informe de hoje, 13 (41%) ocorreram nos últimos três dias, sendo 5
mortes registradas ontem (quinta, 20/08), 5 mortes em 19/08 e 3 em 18/08. Os outros 19
óbitos (59%) ocorrem entre os dias 20/06 e 17/08. Os pacientes tinham idades entre 35 e 97
anos. As faixas etárias são: 30 a 39 (1), 40 a 49 (1), 50 a 59 (2), 60 a 69 (8), 70 a 79 (11) e 80
ou mais (9).
Dos 32 pacientes que vieram a óbito, 27 apresentavam comorbidades confirmadas: doença
cardiovascular (16), diabetes (15), hipertensão (11), doença respiratória (5), AVC (4), câncer
(2), obesidade (2), Alzheimer (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, 20.394 casos foram confirmados e 29.613 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.
PROCESSAMENTO DE EXAMES NO SERTÃO - Dentro dos esforços de ampliação da
capacidade de testagem para a Covid-19 em Pernambuco, no próximo dia 31.08, começa a
funcionar o primeiro centro de processamento de exames de biologia molecular (R-PCR)

para detecção do vírus da Covid-19 do interior do Estado. O trabalho será realizado no
laboratório do Hospital Universitário da Universidade Federal do Vale do São Francisco
(Univasf), que já teve seu credenciamento efetivado pelo Laboratório Central de Saúde
Pública de Pernambuco (Lacen-PE). Esta é uma parceria da instituição federal com a
Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), Ministério da Educação (MEC), Prefeitura de Petrolina
e parceiros privados.
O convênio com o Governo de Pernambuco tem a duração de seis meses. A expectativa é
que o laboratório, inicialmente, faça a análise de 30 amostras por dia, chegando a uma
capacidade de 500 semanalmente. A Univasf cedeu toda a infra-estrutura e pessoal professores e alunos ficarão responsáveis pelas análises - para que o trabalho pudesse ser
efetivado.
"Essa parceria dará mais agilidade na liberação dos resultados dos pacientes da região, já
que antes era preciso que as amostras fossem encaminhadas até o Lacen, no Recife, para o
processamento. Além de diminuir as distâncias, essa é uma forma de fortalecer a
universidade pública na produção de conhecimento, seja na graduação e pós-graduação seja
em atividades de extensão e pesquisa", afirma o secretário estadual de Saúde, André Longo.
"A iniciativa foi possível a partir dos esforços da união, do Estado e do município, além da
solidariedade de parceiros como o movimento Respira Vida. Com o credenciamento do
nosso laboratório pelo Lacen, vamos conseguir processar o material coletado na região,
dando celeridade e uma resposta mais rápida à população em geral, além da produção de
conhecimento na nossa instituição. Alunos, professores e profissionais de outros setores da
Univasf estarão empenhados em dar sua contribuição para a sociedade nesse trabalho", diz
o presidente da Comissão de Enfrentamento à Covid-19 da Univasf, Anderson Armstrong.
Na última quinta-feira (20.08), técnicos do Lacen-PE estiveram na cidade-sede da VIII
Gerência Regional de Saúde (Geres) capacitando a equipe da Univasf e fazendo a validação
dos testes diagnósticos. No início da próxima semana, serão fechados os fluxos para
recebimento das amostras e liberação dos resultados para o Estado.
O secretário estadual de Saúde ainda lembra que essa descentralização faz parte do esforço
do Estado para a testagem da população com sintomas sugestivos do novo coronavírus.
"Desde o início da pandemia, estamos investindo nos exames de biologia molecular, que é
considerado o padrão ouro e que detecta a atividade viral em sua fase mais aguda, ou seja,
quando a carga de transmissão do paciente está mais alta. Inicialmente, nosso foco era
testar todos os pacientes graves e óbitos suspeitos, em um momento de grande escassez e
busca por esse insumo no mercado nacional e internacional. Como o aumento da
disponibilidade para compra, agora conseguimos ofertar o teste também para casos leves
sintomáticos. Em breve, ainda colocaremos duas novas máquinas em funcionamento no
Lacen, automatizando o processo e quadruplicando a capacidade de processamento",
pontua Longo. Além do RT-PCR, são ofertados na rede pública os testes rápidos, que têm
menor sensibilidade, com um percentual de detecção em torno de 40%, além de detectar a
atividade sorológica, portanto pacientes na fase final da doença, ou até mesmo já curados.
É importante frisar que a primeira ampliação da testagem foi voltada para profissionais de
saúde e segurança e seus contatos sintomáticos. Em seguida, foram beneficiados os
trabalhadores de serviços essenciais e outros grupos prioritários. Atualmente, a testagem
para a Covid-19 é ofertada para toda a população com sintomas gripais, mesmo que leves.

RANKING NACIONAL - De acordo com a Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde (Ivis),
do Ministério da Saúde, Pernambuco é o sexto Estado do país que mais realizou exames do
tipo RT-PCR no Brasil. A informação é relativa às amostras já processadas. De acordo com o
boletim epidemiológico desta sexta-feira (21.08), já foram realizados no Estado 135.316
exames moleculares do tipo RT-PCR no Estado, sendo 83% deste montante no Lacen-PE e
laboratórios conveniados ao Governo de Pernambuco. Isso representa 45% dos exames
realizados no Estado, que chegou a mais de 298 mil, entre RT-PCR, sorologia e teste rápido.
SEGURANÇA DE MANEJO DO PACIENTE - A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) lança um
manual de Recomendações aos Núcleos de Segurança do Paciente no Enfrentamento à
Covid-19. O documento reforça ações que podem ser implementadas para promover a
prevenção, controle e redução de incidentes, visando o bem-estar do paciente neste período
de pandemia. A SES também atualiza o protocolo de Orientações para a Rede Assistencial no
Manejo Clínico do Paciente com Covid-19. Ambos estão disponíveis no
https://cutt.ly/Ffy65G2.
“As áreas técnicas da SES-PE estão, constantemente, verificando as atualizações em seus
segmentos para nortear as ações durante esta epidemia. É importante que a comunidade
assistencial se mantenha informada com as notas técnicas, protocolos e outros documentos
que a Secretaria vem produzindo, além de produtos de outros órgãos que também são
reencaminhados para os serviços desde janeiro deste ano. Essa constante busca por saber
mais sobre a Covid-19 é essencial para que possamos, cada vez mais, melhorar os fluxos de
trabalho e a assistência ao paciente, salvando vidas e trazendo benefícios para todos aqueles
que estão ao seu redor”, afirma o secretário estadual de Saúde, André Longo.
O manual de recomendações aos Núcleos de Segurança do Paciente agrega, em um único
documento, as principais orientações para esses profissionais, reunindo informações de
diversos órgãos nacionais e internacionais, como Anvisa, Organização Mundial de Saúde e do
Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA.
O documento reforça a importância do protagonismo dos Núcleos neste momento de
emergência em saúde pública para atuar junto com as outras equipes hospitalares nas ações
de mitigação de riscos, readequações dos ambientes, fluxos de atendimento e de coletas de
exames, utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs) e uso de máscaras
adequadas por todos no ambiente hospitalar, além de questões relacionadas à segurança
ambiental e descarte de resíduos sólidos infectantes. Todas as metas internacionais de
segurança do paciente também precisam ser colocadas em prática.
No contexto da pandemia, com a necessidade de menos pessoas circulando nas áreas
hospitalares, o Núcleo também pode ajudar nas ações de comunicação entre pacientes e
familiares. O material destaca o projeto Visita.com, lançado pelo Governo de Pernambuco
em maio para promover essa integração por meio de videoconferências e visitas virtuais.
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