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Sexta-Feira, 27/03/2020

Nesta sexta-feira (27.03), Pernambuco confirmou, laboratorialmente, mais uma morte pela Covid-19.
Trata-se de um homem de 82 anos, residente do bairro Vasco da Gama, no Recife, que morreu na
última quarta-feira (25/03). Com este óbito, até o momento, o Estado registra 4 mortes pelo novo
coronavírus.
Nas últimas 24h, a SES-PE também confirmou mais 9 casos do novo coronavírus, sendo 6 homens,
com idade entre 34 e 82 anos; e 3 mulheres, com idade entre 31 e 65 anos, totalizando 57 casos
confirmados no território pernambucano. Dentre os novos casos, foi confirmado a primeira ocorrência
no Arquipélago Fernando de Noronha.
Trata-se de um homem de 48 anos, funcionário de uma empresa terceirizada, que está em isolamento
em alojamento da empresa. Todos os contactantes do homem, um total de 11 pessoas, estão sendo
monitorados e foram colocados em quarentena, em quartos isolados e diferentes, e estão sendo
testados para previamente evitar a propagação do vírus.
Até agora, os casos estão distribuídos por 8 municípios pernambucanos (Recife, Jaboatão dos
Guararapes, Olinda, Camaragibe, Belo Jardim, Caruaru, Petrolina e Goiana), além do Arquipélago de
Fernando de Noronha e da ocorrência de pacientes em outro Estado e países. Dos 13 casos internados,
6 encontram-se na UTI/UCI e 7 em leito de isolamento. Outros 33 estão em isolamento domiciliar.
Óbito - O idoso, que deu entrada no Hospital dos Servidores do Estado (HSE), na última terça-feira
(24/03), não apresentava histórico de viagem ou contato com caso suspeito ou confirmado. O
paciente, levado ao serviço hospitalar pelo Samu com baixa saturação de oxigênio cerebral, foi
entubado na unidade de terapia intensiva (UTI) e teve amostras coletadas, após a morte, para a
identificação do vírus Sars COV-2. Ele era diabético, hipertenso e tinha histórico de infecção do trato
respiratório, recebeu, assim, assistência médica e priorização por ser considerado um caso de
síndrome respiratória aguda grave (Srag). O idoso, no entanto, teve uma piora do quadro clínico,
evoluindo para o óbito.
Testagem - Durante coletiva de imprensa transmitida online, nesta sexta (27.03), o secretário André
Longo abordou sobre a atual política de testagem no Estado e os protocolos seguidos em Pernambuco
para diagnóstico dos casos notificados. "Pernambuco vem adotando a estratégia de testagem
atualmente recomendada pelo Ministério da Saúde. Em primeira linha, fazemos a testagem de todos os
pacientes que estão internados que se enquadram no diagnóstico da Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SRAG) e são considerados suspeitos para a Covid-19. Também estão sendo testados todos os
casos notificados de SRAG que evoluem para óbito no Estado. Além disso, estamos fazendo uma
testagem amostral de registros de quadros gripais leves dentro das nossas unidades sentinelas",
comentou o secretário de Saúde de Pernambuco.
Paralelo às estratégias atuais de testagem de casos suspeitos para SRAG/Covid-19, o secretário de
Saúde de Pernambuco também pontuou os esforços do Estado para ampliar a capacidade de
diagnóstico de casos.
"Muito se tem falado sobre o número superior de testagens em outros estados, como no Ceará, mas é
importante ressaltar que o que muda o curso da doença, fundamentalmente, são os casos que
precisam de internamento, ou seja, os casos graves. Nós estamos diagnosticando, atualmente, aquelas
ocorrências que têm maior gravidade e que precisam, obrigatoriamente, de tratamento. O foco,
quando não se tem abundância de recursos, é salvar vidas. Nós não podemos nos dar ao luxo de usar
os nossos insumos para fazer testagem de assintomáticos. Essa corrida desenfreada das pessoas para
testagem fez com que acabasse rapidamente os insumos nos laboratórios privados. Pernambuco não
está parado em relação a outras estratégias. Estamos mobilizando diversos esforços, como a
ampliação da capacidade de testagem no Lacen, com aquisição de equipamentos e insumos, inclusive a
compra de 350 mil testes rápidos através do Consórcio Nordeste. Também estamos buscando a

contratação de exames com um laboratório privado, o que pode ampliar nossa capacidade para mais
de 50 mil testagens. Estamos, ainda, buscando outros parceiros para a importação de kits e
desenvolvimento de testagens em conjunto com a Universidade Federal de Pernambuco e a Fiocruz
Pernambuco. Para além disso, também estamos aguardando que o Ministério de Saúde nos forneça os
kits de testagem rápido que havia prometido ao Estado. À medida que disponibilizamos esse montante
de insumos, outras estratégias poderão ser empregas para ampliar nossa capacidade diagnóstica",
elencou.
CONASS - O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) - que reúne os secretários estaduais
de Saúde - publicou, nesta sexta-feira (27.03), carta dirigida à sociedade brasileira em defesa das
medidas sanitárias e restritivas adotadas pelas unidades federativas do país. O documento enfatiza que
as ações se pautam por critérios técnicos e científicos observados em todo o mundo, diante da
pandemia da Covid-19.
"O Conass, em seus 38 anos de existência, sempre se colocou ao lado do povo brasileiro e na defesa
de seu direito à saúde e à vida. Esta é nossa missão e nosso compromisso. Não faltaremos ao povo
brasileiro neste momento de grave ameaça à saúde e à vida de todos. Diante da Covid-19, que
ameaça o mundo e o Brasil, seguiremos com nossa tradição de pautar nossas ações pelo mais elevado
espírito público, pelas melhores evidências científicas e técnicas, pelas mais exitosas práticas
internacionais, resistindo a qualquer ação estranha a isso e que possa colocar em risco a vida de nossa
gente", afirma a declaração.
O documento ressalta, ainda, que cada dia de isolamento social importa e quanto mais alto for o pico
do coronavírus no Brasil, mais alto será o número de pacientes graves a demandar atendimento
médico ao mesmo tempo, o que fatalmente colocará em colapso o sistema de saúde.
O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, também se pronunciou nas redes sociais para dirigir-se à
população do Estado. Nesta sexta (27.03), Paulo lembrou que os governos de diversos países têm
tomado medidas emergenciais para proteger a saúde e a renda da população. Ele cobrou ações
efetivas do Governo Federal para que o Brasil tenha mais condições de enfrentar a pandemia do novo
Coronavírus.
"Tentar negar ou adiar certas decisões, como o distanciamento social, custou muito caro, uma conta
paga com vidas. Todo dia cresce o número de mortes na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. A
determinação, mundial, é manter as pessoas em casa por um tempo, para diminuir a propagação do
vírus. O trabalho dos governos, a dedicação dos profissionais de saúde e a colaboração da maioria da
população acabam sendo insuficientes, por causa de gestos irresponsáveis. Em vez de se proteger e de
proteger a família, quem vai para a rua pode se contaminar e virar agente de transmissão. Coloca a
vida em risco e ameaça os outros", afirmou o governador de Pernambuco.
Em discurso, Paulo Câmara, ressaltou a importância do Governo Federal em emitir dinheiro e realizar
programas de renda para os trabalhadores, assim como assumir ações efetivas dedicadas ao social e à
economia.
TECNOLOGIA - Ao todo foram submetidas 543 propostas de diversos estados brasileiros. Ministério
Público de Pernambuco (MPPE), a Secretaria Estadual de Saúde e o Porto Digital anunciaram, na
manhã desta sexta-feira (27), as oito soluções inovadoras selecionadas pelo Desafio Covid-19, ação
que está apoiando o desenvolvimento de solução tecnológica para o combate à pandemia do novo
coronavírus. As iniciativas recebem o investimento total de R$ 1,3 milhão para que sejam
desenvolvidas em pouco tempo e tenham o maior impacto possível
Executado por meio do Laboratório de Inovações Tecnológicas e de Negócio do MPPE (MPLabs), o
projeto foi dividido em três etapas: imersão e submissão de ideias; construção da solução de inovação
pelos participantes; seleção e investimento nos produtos. Os especialistas envolvidos na escolha das
iniciativas levaram em consideração, para a escolha das soluções, questões como a possibilidade de
monitoramento de pessoas e atenção sustentada aos grupos de risco. "A humanidade sempre
conseguiu se reinventar nas grandes crises mundias e as descobertas e inovações foram e continuam
sendo muito importantes para a superação desses momentos. No entanto, a pandemia do novo
coronavírus tem uma característica diferente: a velocidade com que o evento acontece, apresentando
um comportamento extremamente dinâmico. Por isso, precisamos garantir também a celeridade no
processo de desenvolvimento das estratégias de enfrentamento. Essas oito iniciativas selecionadas
serão um diferencial na nossa luta contra o vírus. E, ainda mais, serão legados para uso futuro pelos
profissionais da área da saúde que atuam no SUS em Pernambuco em outros eventos e situações que

necessitem de diversas ferramentas de combate", ressaltou o secretário de Saúde de Pernambuco,
André Longo.
As iniciativas vencedoras são de Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo, Distrito Federal e Rio
de Janeiro e trazem soluções para questões como aglomerações, apoio para populações considerada
de risco para o novo coronavírus, troca de informações entre profissionais de saúde envolvidos nos
cuidados a pacientes com a Covid-19 e análise de amostras biológicas de casos suspeitos. Ao todo,
foram mais de duas mil horas de trabalho entre o desenvolvimento da metodologia, passando pela
promoção e execução da chamada e avaliação de propostas até o desenho do resultado final. A
expectativa é que as soluções já comecem a ser colocadas em prática já na próxima semana.
COMUNICAÇÃO – Para manter a população bem informada sobre o combate ao novo coronavírus, o
Governo de Pernambuco está promovendo um conjunto de ações para reforçar a comunicação
educativa. Na última quinta-feira (26.03), foi lançado um hotsite exclusivo reunindo as principais
informações sobre a pandemia. Ainda na internet, foi estruturada uma central de combate às fake
news que circulam nas redes sociais e no Whatsapp. O Governo também está ampliando a veiculação
de spots e filmes educativos em rádios e TVs, além de fazer circular, por todo o Estado, carros de som
com mensagens da campanha de prevenção.
No novo site (www.pecontracoronavirus.pe.gov.br), a população encontrará as principais notícias sobre
a Covid-19, inclusive as medidas restritivas instituídas por decretos do governo estadual, boletins
epidemiológicos, dúvidas frequentes da população, importância dos hábitos de higiene como medida de
prevenção, sintomas e formas de evitar o agravamento da pandemia. A página traz ainda um painel
em tempo real com informações sobre dados da Covid-19 em Pernambuco, no Brasil e no mundo.
“A comunicação tem um papel fundamental no combater à disseminação do novo coronavírus no
Estado. A população precisa estar bem informada e ciente das ações e medidas adotadas pelo poder
público e de como ela pode colaborar no enfrentamento à pandemia. Essa é uma luta muito difícil, que
exige o comprometimento de todos e transparência em todos os processos", afirmou o secretário
executivo de Comunicação do Governo do Estado, Alexandre Gabriel.
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Tabela 1. Situação epidemiológica dos casos notificados para COVID-19. Pernambuco, 2020.

Confirmados

Recuperados

Óbitos

57

7

4

Tabela 2. Distribuição dos casos confirmados para COVID-19, segundo Região de Saúde e município de residência.
Pernambuco, 2020.
Município de Residência
N
%
47
82,2
I Região de Saúde
38
66,3
Recife
4
7,0
Jaboatão dos Guararapes
3
5,3
Olinda
1
1,8
Camaragibe
1
1,8
Ilha Fernando de Noronha
2
3,6
IV Região de Saúde
1
1,8
Belo Jardim
1
1,8
Caruaru
2
3,6
VIII Região de Saúde
2
3,5
Petrolina
1
1,8
XII Região de Saúde
1
1,8
Goiana
2
3,5
Outro Estado
3
5,3
Outro País
57
100,0
Total

Tabela 3. Distribuição dos casos confirmados para COVID-19, segundo evolução. Pernambuco, 2020.
Evolução dos casos confirmados
Recuperados
Internados
Isolamento domiciliar
Óbito
Total
*Dos 13 casos internados, 6 encontram-se na UTI/CTI e 7 em leitos de isolamento.

N
7
13
33
4
57

Tabelas 4 e 5. Distribuição dos casos confirmados para COVID-19, segundo faixa etária e sexo. Pernambuco, 2020.
Faixa etária
(em anos)
0-9
10-19
20 - 29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80 e mais
Total

Casos confirmados por sexo
Feminino
Masculino
Total

Total
N
0
2
4
12
9
10
13
4
3
57

N
27
30
57

Tabela 6. Casos confirmados para outros vírus respiratórios. Pernambuco, 2020.
Casos confirmados para outros vírus
Influenza A
Influenza B
Influenza A(H1N1)
Rinovírus
Outros coronavírus*
Outros vírus
Total
*Outros coronavírus de baixa patogenicidade
Tabela 7. Casos notificados para Srag com evolução para óbito*. Pernambuco, 2020.
Casos notificados para Srag com evolução para óbito
Influenza A
Influenza B
Negativo para influenza e covid-19
Negativo para covid-19/aguardando influenza
Positivo para Covid-19
Total

N
115
46
11
6
4
3
185

N
6
3
17
8
4
38

