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BOLETIM COVID-19 - COMUNICAÇÃO SES-PE
A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) registrou, nesta sexta-feira (09/07), 2.190 casos da
Covid-19. Entre os confirmados hoje, 102 (5%) são casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave
(SRAG) e 2.088 (95%) são leves. Agora, Pernambuco totaliza 566.979 casos confirmados da
doença, sendo 50.416 graves e 516.563 leves, que estão distribuídos por todos os 184
municípios pernambucanos, além do arquipélago de Fernando de Noronha.
Além disso, o boletim registra um total de 486.505 pacientes recuperados da doença. Destes,
29.026 eram pacientes graves, que necessitaram de internamento hospitalar, e 457.479 eram
casos leves.
Também foram confirmados laboratorialmente 45 novos óbitos (20 masculinos e 25
femininos), ocorridos entre os dias 01/08/2020 e 08/07/2021. As novas mortes são de pessoas
residentes dos municípios de Amaraji (1), Camaragibe (1), Caruaru (9), Garanhuns (1), Itapetim
(1), Jaboatão dos Guararapes (2), Limoeiro (1), Moreno (1), Nazaré da Mata (1), Olinda (1),
Paulista (1), Petrolina (1), Recife (19), São Bento do Una (2), São João (1), Serra Talhada (1) e
Serinhaém (1). Com isso, o Estado totaliza 18.068 mortes pela doença.
Os pacientes tinham idades entre 22 e 95 anos. As faixas etárias são: 20 a 29 (1), 30 a 39 (2), 40
a 49 (9), 50 a 59 (10), 60 a 69 (6), 70 a 79 (4), 80 ou mais (13). Do total, 30 tinham
doenças preexistentes: doença cardiovascular (20), diabetes (8), hipertensão (7), obesidade (7),
tabagismo/histórico de tabagismo (2), doença respiratória (2), doença hepática (1), doença
neurológica (1), doença renal (1) e AVC (1) - um paciente pode ter mais de uma comorbidade.
Os demais seguem em investigação.
CORONAVAC - Uma nova remessa com 42.200 doses da vacina contra a Covid-19 da
Coronavac/Butantan foi entregue no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto
Freyre, por volta da 01h da madrugada desta sexta-feira (09.07). Com essas doses, a vacinação
ganha mais celeridade e os municípios pernambucanos poderão avançar na imunização da
população, de acordo com a realidade e dinâmica de cada cidade.
“Recebemos dois carregamentos em menos de um dia, o que nos deixa mais otimistas quanto
ao progresso da campanha de vacinação. Mas é preciso que os gestores fiquem alertas e
planejem bem seus esquemas de imunização em cada cidade, para que tudo corra dentro do
previsto e possamos avançar ainda mais no enfrentamento à doença”, disse o governador Paulo
Câmara.
Os imunizantes, levados para checagem e armazenamento no Programa Estadual de
Imunização (PNI-PE), serão encaminhados ainda na manhã desta sexta – juntamente com as
83.070 doses da Pfizer que chegaram na tarde da quinta-feira (08.07) – às 12 Gerências
Regionais de Saúde (Geres), ficando à disposição para a retirada pelos gestores municipais em
todas as regiões do Estado.
Desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19, Pernambuco já recebeu 5.876.400
doses de imunizantes. Foram 2.867.420 da Astrazeneca/Oxford/Fiocruz, 2.184.160 unidades da
Coronavac/Butantan, 656.370 doses da Pfizer/BioNTech e 168.450 da Janssen.BALANÇO DA
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BALANÇAO DA VACINAÇÃO - Pernambuco já aplicou 4.670.098 doses de vacinas contra a Covid19 na sua população, desde o início da campanha de imunização no Estado. Desse total,
1.246.226 pernambucanos completaram seus esquemas vacinais, sendo 1.118.232 pessoas que
foram vacinadas com imunizantes aplicados em duas doses e outros 127.994 pernambucanos
que foram contemplados com vacina aplicada em dose única.
Em relação às primeiras doses, foram 3.423.872 aplicações. Ao todo, foram feitas a primeira
dose em 308.336 trabalhadores de saúde; 26.073 povos indígenas aldeados; 43.367 em
comunidades quilombolas; 7.700 idosos em Instituições de Longa Permanência; 672.686 idosos
de 60 a 69 anos; 602.957 idosos de 70 e mais; 1.554 pessoas com deficiência institucionalizadas;
397.834 pessoas com comorbidades; 31.687 pessoas com deficiência permanente; 59.351
gestantes e puérperas; 327.943 trabalhadores de serviços essenciais; 1.088 pessoas em situação
de rua; 23.996 pessoas privadas de liberdade, além de 913.300 pessoas de 18 a 59 anos.
Em relação às segundas doses, já foram beneficiados 224.606 trabalhadores de saúde; 25.804
povos indígenas aldeados; 24.518 em comunidades quilombolas; 5.785 idosos
institucionalizados; 327.006 idosos de 60 a 69 anos; 500.491 idosos de 70 anos e mais; 1.181
pessoas com deficiência institucionalizadas; 3.253 pessoas com comorbidades; 5.588
trabalhadores de serviços essenciais; totalizando 1.118.232 pernambucanos.
Em relação à dose única, foram beneficiadas 1.660 idosos de 60 a 69 anos; 295 idosos de 70
anos e mais; 1.069 pessoas com comorbidades; 164 pessoas com deficiência permanente; 9.747
trabalhadores de serviços essenciais; 320 pessoas em situação de rua, além de 114.739 pessoas
de 18 a 59 anos.
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