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BOLETIM COVID-19 – COMUNICAÇÃO SES-PE
A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) registrou, neste sábado (15/01), 596 casos da Covid-19. Entre os
confirmados hoje, 13 (2%) são casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e 583 (98%) são leves. Agora,
Pernambuco totaliza 654.766 casos confirmados da doença, sendo 55.542 graves e 599.224 leves, que estão
distribuídos por todos os 184 municípios pernambucanos, além do arquipélago de Fernando de Noronha.
Também foram confirmados laboratorialmente oito óbitos (3 masculinos e 5 femininos), ocorridos entre os dias
18/08/2020 e 14/01/2022. As novas mortes são de pessoas residentes dos municípios de Cabo de Santo Agostinho
(1), Jaboatão dos Guararapes (1), Moreno (1), Paulista (1) e Recife (4). Com isso, o Estado totaliza 20.544 mortes
pela Covid-19.
Os pacientes tinham entre 43 e 82 anos. As faixas etárias são: 40 a 49 (1), 50 a 59 (2), 60 a 69 (4), e 80 e mais (1).
Quatro tinham doenças preexistentes: doença cardiovascular (2), diabetes (2), obesidade (1), hipertensão (2),
doença renal crônica (1) - um paciente pode ter mais de uma comorbidade.
MAIS VACINAS - Pernambuco recebeu, na manhã deste sábado (15/01), uma nova remessa da fabricante
Pfizer/Cominarty para o avanço das imunizações contra a Covid-19 no Estado. Foram entregues 349.830 unidades
que serão utilizadas para dose de reforço na população a partir dos 18 anos e para trabalhador da saúde, além de
aplicação da primeira dose em adolescentes de 12 a 17 anos e segunda dose para população de 18 a 59 anos.
O avião com os imunizantes aterrissou no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre às 9h10
e a carga seguiu para checagem e armazenamento na sede do Programa Estadual de Imunização (PNI-PE). Os
imunizantes serão distribuídos às Gerências Regionais de Saúde (Geres) na segunda-feira (17/01).
Do início da campanha, em 18 de janeiro de 2021, até o momento, Pernambuco já recebeu 17.320.903 doses de
vacinas contra a Covid-19. Desse total, foram 5.044.420 da Astrazeneca/Oxford/Fiocruz; 4.287.253 da
Coronavac/Butantan; 7.623.720 da Pfizer/BioNTech; 60 mil doses da vacina pediátrica da Pfizer e 305.510 da
Janssen.
BALANÇO DA VACINAÇÃO - Pernambuco já aplicou 15.273.822 doses de vacinas contra a Covid- 19 na sua
população, desde o início da campanha de imunização no Estado (no dia 18 de janeiro de 2021).
Com relação às primeiras doses, foram 7.317.806 aplicações (cobertura de 95,13%). Do total, 6.411.913
pernambucanos (83,35%) já completaram seus esquemas vacinais, sendo 6.238.812 pessoas que foram vacinadas
com imunizantes aplicados em duas doses e outros 173.101 pernambucanos que foram contemplados com vacina
aplicada em dose única. Em relação às doses de reforços (terceira dose), já foram aplicadas 1.544.103 (cobertura de
23,38%).
Outras informações detalhadas sobre a população vacinada contra a Covid-19 estão disponíveis no Painel de
Acompanhamento Vacinal, que pode ser acessado pelo https://bit.ly/3xteooh. No ambiente on-line, há as
coberturas por grupo e por municípios, doses aplicadas x distribuídas por cidade, perfil dos vacinados (sexo,
raça/cor). Há, ainda, as bases de dados para download.
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