
Data de Emissão: 20/05/2021

RESUMO EPIDEMIOLÓGICO DA COVID-19 NO RECIFE

PANORAMA

Nesta quinta-feira (20), o Recife confirmou 555 novos casos de covid-19 (não necessariamente notificados no referido

período), sendo 514 casos leves e 41 casos de srag. Também foram confirmadas, laboratorialmente, 19 novas mortes,

sendo três mulheres e 16 homens, ocorridas entre os dias 27 de agosto de 2020 e 18 de maio de 2021. Os pacientes que

foram a óbito tinham idades entre 49 e 94 anos. Assim, o município totaliza 115.362 casos confirmados da covid-19,

sendo 102.026 leves e 13.336 casos de srag. Destes últimos, 4.101 evoluíram para óbito. Além disso, o boletim também

aponta um total de 109.097 pacientes recuperados da doença.

Comparando-se as semanas epidemiológicas SE 17 e SE 18, para os casos leves observa-se uma redução de 2,8% nas

notificações e de 5,7% para os casos confirmados (Figura 4). Em relação aos casos de srag, houve uma redução de 9,1%

no número de casos notificados e de 22,0% para os casos confirmados (Figura 9).

Quanto aos óbitos, a mesma comparação demonstra uma redução de 17,9% para os óbitos notificados de srag e de

18,3% para os óbitos confirmados para covid-19 (Figura 13). Analisando-se a data de ocorrência dos óbitos dos últimos

60 dias, nota-se que o número de óbitos variou entre 0 e 18 (Figura 14).













LEITOS MUNICIPAIS PARA PACIENTES COM COVID-19

ATENDIMENTOS DO SAMU 192 PARA CAUSAS RESPIRATÓRIAS

SANITIZAÇÃO

AFASTAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Nesta quinta-feira (20), estão afastados 33 profissionais de saúde da rede municipal

por suspeita ou confirmação de covid-19, desses sendo sete médicos, sete

enfermeiros, quatro técnicos em enfermagem e três auxiliares de enfermagem da

Secretaria de Saúde (Sesau) do Recife.

Para outras informações sobre a pandemia no Recife:

https://novocoronavirus.recife.pe.gov.br.

Foram realizadas 192.712 visitas para sanitização de espaços públicos. Diariamente,

mais de 130 profissionais da Vigilância Ambiental do Recife promovem a desinfecção

de cerca de 600 locais de grande fluxo de pessoas, como equipamentos de saúde e de

assistência social; mais de 350 paradas de ônibus, terminais integrados de passageiros

e estações de BRT; a sede da Prefeitura, mercados públicos, agências da Caixa

Econômica Federal, locais de distribuição de cestas básicas e outros pontos que

possam gerar aglomerações. Foram empregados, até hoje, 787.586 litros da solução

desinfetante com ação viricida de alto nível, cujo efeito tem início em até cinco

minutos e o efeito residual atua por 24 horas.

O Samu Metropolitano do Recife registrou, na última quarta-feira (19), 69 chamados

por causas respiratórias, que resultaram em 45 acionamentos de ambulâncias para

prestar socorro a pacientes com suspeita de covid-19.

https://novocoronavirus.recife.pe.gov.br/

