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BOLETIM COVID-19 - COMUNICAÇÃO SES-PE 
 

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) registrou, nesta quarta-feira (26/08), 1.120 novos 

casos da Covid-19. Entre os confirmados hoje, apenas 55 (5%) são casos de Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (Srag) e os outros 1.065 (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 121.078 casos já confirmados, sendo 25.297 graves e 
95.781 leves. 

Além disso, o boletim de hoje registra, ao todo, 101.793 pessoas recuperadas da doença. 
Destas, 14.575 eram pacientes graves, que necessitaram de internamento hospitalar, e 
87.218 eram casos leves. 

Os casos graves confirmados da doença estão distribuídos por todos os 184 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 35 óbitos (sendo 18 do sexo masculino e 17 

do sexo feminino). Os novos óbitos confirmados são de pessoas residentes nos municípios de 
Amaraji (1), Angelim (1), Arcoverde (3), Bodocó (1), Cabo de Santo Agostinho (1), Camaragibe 
(1), Canhotinho (1), Carnaubeira da Penha (1), Caruaru (2), Itaíba (1), Jaboatão dos 
Guararapes (1), João Alfredo (1), Lagoa dos Gatos (1), Moreno (2), Olinda (1), Passira (1), 
Paulista (1), Recife (11), São Caitano (1), Serra Talhada (1) e outro estado (1). Com isso, 
Pernambuco totaliza 7.460 mortes pela doença. 

As mortes registradas no boletim de hoje ocorreram entre 1º de maio e 25 de agosto. Do 
total de mortes do informe de hoje, 18 (51%) ocorreram nos últimos três dias, sendo 4 óbitos 
registrados no dia de ontem (terça, 25/08), 6 em 24/08 e 8 em 23/08. Os outros 17 registros 
(49%) ocorreram entre os dias 1º/05 e 22/08. 

Os pacientes tinham idades entre 42 e 97 anos, além de um recém-nascido do sexo 
masculino. As faixas etárias são: 0 a 9 (1), 40 a 49 (3), 50 a 59 (6), 60 a 69 (4), 70 a 79 (12) e 
80 ou mais (9).  

Dos 35 pacientes que vieram a óbito, 30 apresentavam comorbidades confirmadas: doença 
cardiovascular (12), diabetes (13), hipertensão (12), tabagismo/histórico de tabagismo (4), 
doença renal (4), doença respiratória (4), histórico de AVC (3), obesidade (3), 
etilismo/histórico de etilismo (3), imunossupressão (2), doença pulmonar (1), lúpus (1), 
síndrome de Cushing (1), doença hepática (1), doença neurológica (1), câncer (1), doença 
vascular (1), hipotireoidismo (1) e doença de Alzheimer (1) - um paciente pode ter mais de 
uma comorbidade. Um não tinha comorbidades e os demais estão em investigação. 

Com relação à testagem dos profissionais de saúde com sintomas de gripe, em Pernambuco, 
até agora, 20.578 casos foram confirmados e 30.227 descartados. O Boletim de hoje também 
traz, em sua parte final, o detalhamento das testagens destes profissionais. Até o boletim de 
ontem (25.08), do total de profissionais de saúde que contraíram a doença (20.539), 97% já 
estão curados. 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. 

FÉRIAS - O Governo de Pernambuco autorizou o gozo de férias a partir do dia 1º de 

setembro e também nos meses consecutivos para os profissionais de saúde, em exercício, 
que atuam na rede estadual. A portaria foi publicada no Diario Oficial da última terça-feira 
(25.08). Por conta da pandemia, servidores da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) tiveram 
suas férias flexibilizadas como medida temporária para o enfrentamento de emergência à 
Covid-19. A Portaria nº 106, de 21 de março de 2020, estabelecia a suspensão de gozo de 
férias no período da pandemia no que se refere especificamente aos profissionais de saúde 
que não se enquadravam nos grupos de risco.   

"Inicialmente, anunciamos a suspensão das férias como uma das medidas para garantir o 
combate à pandemia da Covid-19 em Pernambuco. Agora, com a queda dos números, 
estamos considerando a importância e necessidade de cuidar do servidor/colaborador e 
recompor com agilidade a força de trabalho para manutenção da prestação dos serviços de 
saúde. Também é preciso regularizar a situação funcional desses servidores quanto à 
acumulação de período de férias não gozado", pontua o secretário estadual de Saúde, André 
Longo. 

Para concessão das férias, estão incluídos na programação servidores efetivos, com vínculo 
por CLT, terceirizados, cedidos, cargos comissionados e contratados por tempo determinado, 
que estejam em trabalho presencial ou remoto, como nos programas de teleatendimento 
Atende em Casa e Acolhe SES, que oferece suporte psicossocial e orientações sobre a rede 
de serviços de saúde. As férias deverão ser gozadas de comum acordo com a chefia imediata 

do serviço. No entanto, caso haja mudança no cenário epidemiológico da pandemia da 
Covid-19 no Estado, poderá haver mudanças. Já a programação de férias para o ano de 2021 
só poderá ser permitido a partir de março de 2021. 

CALENDÁRIO - De acordo com as modificações, as férias programadas, inicialmente, para 
abril de 2020 podem ser gozadas em setembro do mesmo ano; servidores que estavam 
programados para os meses de maio e junho de 2020 poderão gozar as férias em outubro de 
2020; já quem iria ter a licença no mês de julho de 2020 será contemplado com as férias em 
novembro de 2020; os meses de agosto e setembro de 2020 serão beneficiados com a 
licença em dezembro de 2020; funcionários que tiveram as férias programadas para outubro 
e novembro de 2020, serão contemplados no mês de janeiro de 2021 e os servidores que 
seriam beneficiados com as férias no último mês do ano, dezembro de 2020, tiram férias em 
fevereiro de 2021. 

RECURSOS HUMANOS - É importante destacar que o Governo de Pernambuco vem, 
gradativamente, ampliando o quadro de profissionais na rede estadual de Saúde, por meio 
de nomeações, contratações, além do recrutamento e remanejamento de profissionais, de 
nível médio e superior de diversas áreas, como uma das estratégias para o enfrentamento à 
pandemia do novo coronavírus. Desde o início de emergência em saúde pública, quase 10 
mil profissionais foram convocados, contratados ou remanejados para atuar na linha de 
frente do combate ao vírus, constituindo o maior esforço de mobilização de recursos 

humanos da história de Pernambuco. 

Mais de 3 mil profissionais foram nomeados por meio de concurso público para reforçar 
diversos serviços sob gestão estadual, tanto da SES-PE quanto do Complexo Hospitalar da  



 

 

Universidade de Pernambuco (UPE) e mais de 4,9 mil contratações foram realizadas por 
meio de seleção pública simplificada. Além disso, também foram recrutados 1,8 mil 
profissionais que estavam atuando em ambulatórios e passaram para a linha de frente da 
rede hospitalar ou para atendimento no aplicativo Atende em Casa, uma parceria entre o 

Governo do Estado e a Prefeitura do Recife. O aplicativo orienta usuários que estejam 
apresentando sintomas gripais sem a necessidade de deslocamento. 

 

Números Covid-19 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

  



 

 

 

 



 

 

 

BOLETIM COVID-19 – PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
 

No período de 12 de março a 24 de agosto de 2020, o Estado de Pernambuco notificou 
50.961 casos suspeitos de Covid-19 entre profissionais de saúde, considerando todas as 
redes de saúde, sejam públicas em todas as esferas e também privada. Desse total, 
20.539 (40,3%) casos foram confirmados por meio de exames laboratoriais. Vale destacar 
que o Governo de Pernambuco foi pioneiro, no Brasil, por criar um protocolo de testagem 
prioritária e também de afastamentos dos trabalhadores da saúde com sintomas gripais. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


