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RESUMO EPIDEMIOLÓGICO DA COVID-19 NO RECIFE

PANORAMA

Nesta segunda-feira (31), o Recife confirmou 258 novos casos (não necessariamente notificados no referido período), sendo

224 casos leves e 34 casos de srag. Também foram confirmadas, laboratorialmente, duas novas mortes, sendo duas mulheres,

ocorridas em 25 de maio de 2021. Os pacientes que foram a óbito tinham idade entre 76 e 86 anos. Assim, o município totaliza

174.044 casos confirmados da covid-19, sendo 157.221 leves e 16.823 casos de srag. Destes últimos, 5.786 evoluíram para o óbito.

Além disso, o boletim aponta um total de 158.284 pacientes recuperados da doença.

Comparando-se as semanas epidemiológicas SE 03 e SE 02 de 2022, para os casos leves observa-se um incremento de 42,4%

nas notificações e de 71,3%* para os casos confirmados (Figura 5). Em relação aos casos de srag, ocorreu uma redução de 24,5% no

número de casos notificados e um incremento de 115,6% para os casos confirmados (Figura 12).

Quanto aos óbitos, a mesma comparação, observa-se um incremento de 2,2% para os óbitos notificados de srag e 50% para

os óbitos confirmados para covid-19 (Figura 17). Analisando-se a data de ocorrência dos óbitos dos últimos 60 dias, nota-se que o

número de óbitos variou entre 0 e 3 (Figura 18).

ANÚNCIO DO DIA

Recife passa a exigir comprovante de residência para testagem de 

covid-19

A partir desta terça-feira (1º), no Recife, quem precisar realizar o teste da covid-19, deverá anexar um

comprovante de residência, no momento do agendamento, no Bora Testar no site ou aplicativo do

Conecta Recife. Além disso, é necessário apresentar esse comprovante, de forma presencial, no

momento da testagem, junto a um documento de identificação oficial com foto. Nesta segunda (31), foi o

primeiro dia de funcionamento do novo centro de testagem, na Uninassau, bairro das Graças e também

dos centros do Compaz Governador Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha, e na Escola Municipal

Luiz Vaz de Camões (Antigo Colégio Walt Disney), no bairro do Ipsep. Com os novos locais, a

capacidade diária de testes realizados aumenta para 6.500 testes por dia.



PERFIL DOS CASOS LEVES CONFIRMADOS PARA COVID-19 (N=145.062)

Figura 4. Número e proporção de casos leves confirmados para
Covid-19, segundo faixa etária. Recife, 2020-2022

Figura 1. Número e proporção de casos leves confirmados para
Covid-19, segundo sexo. Recife, 2020-2022

Figura 2. Número e proporção de casos leves confirmados para
Covid-19, segundo raça/cor. Recife, 2020-2022

Nota: 52.623 casos ignorados (33,5%)

Figura 3. Número de casos leves confirmados para Covid-19,
segundo etnia da raça indígena. Recife, 2020-2022
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PERFIL DOS CASOS SRAG CONFIRMADOS PARA COVID-19 (N=16.586)



PERFIL DE ÓBITOS CONFIRMADOS PARA COVID-19 (N=5.694)



DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS CASOS DE SRAG E ÓBITOS CONFIRMADOS PARA COVID-19 



DISTRIBUIÇÃO DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID 19, SEGUNDO DISTRITO SANITÁRIO E BAIRROS



AFASTAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Nesta segunda-feira (31), estão afastados 398 profissionais de saúde da rede

municipal por suspeita ou confirmação de covid-19, desses sendo 72 médicos, 61

enfermeiros, 97 técnicos em enfermagem e 34 auxiliares de enfermagem da

Secretaria de Saúde (Sesau) do Recife.

Para outras informações sobre a pandemia no Recife:

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

PERFIL DE CASOS LEVES NOTIFICADOS PARA COVID-19 EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE (N=31.988)

CAPACIDADE LABORATORIAL

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


LEITOS MUNICIPAIS PARA PACIENTES COM COVID-19

ATENDIMENTOS DO SAMU 192 PARA CAUSAS RESPIRATÓRIAS

SANITIZAÇÃO

OUTROS LEITOS MUNICIPAIS

O Samu Metropolitano do Recife registrou, na última sexta (28), sábado (29) e

domingo (30), 39, 26 e 32 chamados por causas respiratórias, que resultaram,

respectivamente, em 21, 12 e 22 acionamentos de ambulâncias para prestar socorro a

pacientes com suspeita de covid-19.

Foram realizadas 206.575 visitas para sanitização de espaços públicos. Diariamente,

profissionais da Vigilância Ambiental do Recife promovem a desinfecção de locais de

grande fluxo de pessoas, como equipamentos de saúde e de assistência social;

terminais integrados de passageiros e estações de BRT; a sede da Prefeitura, mercados

públicos e outros pontos que possam gerar aglomerações. Foram empregados, até

hoje, 810.709 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.


