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Situação da covid-19 em pernambuco
Ontem (30.06.2020) foi apresentado pelo
secretário de Planejamento e Gestão, Alexandre
Rebelo os indicadores do Estado de Pernambuco. De
acordo com os dados do Gabinete de Enfrentamento
à Covid-19, o número de casos, óbitos e demanda no
sistema de saúde permanecem em queda no Estado
de Pernambuco de maneira geral.
A redução vem sendo constatada na Região
Metropolitana do Recife. Mata Sul, Agreste e Sertão
ainda têm índices não estabilizados e, por isso, é
necessário cautela no avanço das exibilizações. No
próximo sábado, com o fechamento da semana
epidemiológica 27 será possível determinar a
progressão dessas regiões.
Em Nota técnica da Fiocruz intitulada “A
epidemia e os tempos epidêmicos” foi reforçado que
mesmo com uma redução de casos na região
metropolitana, persistem os surtos no interior.
Acesse:
para mais informações

Em matéria disponibilizada no site da Fiocruz o
epidemiologista Diego Cruz destaca que “O que
acontece na região metropolitana se repete no
interior com duas ou três semanas de atraso. Por isso é
importante manter as medidas de isolamento, mesmo
depois de passado o “pico” nas capitais”.
Acesse:
para mais informações

Dados disponíveis nos links:
Acesse:
para mais informações
Acesse:
para mais informações
Acesse:
para mais informações

Índice de isolamento social em pernambuco
O isolamento social permanece sendo uma das
medidas mais importantes na prevenção da
disseminação do novo coronavírus e tem sido
reforçado diariamente pelos órgãos de saúde.
Porém, é possível constatar pelas notícias, e também
no nosso cotidiano, que esse comportamento
necessário e bastante recomendado não tem sido
cumprido por boa parte da população, ainda
observamos circulação de muitas pessoas nas ruas,
no comércio e também realizando pequenas
reuniões em suas casas.
O gráco a seguir retrata essa realidade.
Quando comparamos o índice de isolamento social
(médio) dos dias 25 e 26 de junho, podemos vericar
um decréscimo em relação ao observado no nal de
maio (barra azul). Isso pode ter ocorrido
especialmente pelas comemorações das festas

juninas, em que os encontros entre amigos e
familiares resultaram no afrouxamento do isolamento
social.
No último dia 28, o índice de isolamento
social nas cidades que compõem o território do IF
Sertão-PE esteve próximo ao encontrado no Estado de
Pernambuco. Em 01/07, este índice caiu para 39,7%
no estado, provavelmente em virtude da liberação de
mais uma fase do plano de retomada da economia.
Estamos diante do novo normal. As
atividades gradativamente estão retornando e
precisamos assumir a nossa responsabilidade,
enquanto cidadãos, para enfrentarmos a pandemia.
As medidas preventivas, exaustivamente divulgadas,
como a higiene pessoal, a etiqueta respiratória e o
próprio distanciamento social, precisam ser adotadas
por cada um de nós.

Leitos hospitalares para pacientes acometidos por covid-19 em pernambuco
De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, nos próximos dias, além das vagas de UTI existentes no
Hospital Universitário da Univasf, outros dez leitos de UTI serão abertos na UPAE Petrolina. Está em processo de
contratação uma Organização Social para gerir o Hospital de Campanha, que tem previsão de abrir mais 100
vagas. Também há reforço nos leitos do hospital Santa Maria, em Araripina, que já conta com dez vagas de UTI
para Covid-19 e ganhará mais dez nos próximos dias. O Hospital Regional de Ouricuri receberá dez novos leitos,
que serão somados às nove vagas de enfermaria existentes na unidade.

*Obs.: Dados referentes à rede de Saúde Pública Estadual. Estes leitos estão ocupados
com pacientes acometidos com Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), incluindo,
portanto, suspeitos e conﬁrmados da Covid-19

Acesse:
para mais informações

Uso de plasma sanguíneo no tratamento da covid-19 em Pernambuco
Um grupo de cientistas pernambucanos
liderado pelo infectologista Demócrito Miranda
Filho, professor da Universidade de Pernambuco
(UPE), está desenvolvendo estudo com anticorpos
contra a covid-19, presentes no plasma sanguíneo de
pessoas recuperadas, que podem ser capazes de
reduzir a mortalidade e o tempo de internação dos
pacientes infectados. Com aprovação em comitê de
ética, a previsão de início já é nesta quarta-feira
(hoje), quando a Fundação de Hematologia e
Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) começará a
receber doadores voluntários para realização dos
primeiros exames. Será disponibilizado um

agendamento no site da instituição
Acesse:
para mais informações

Para ser um doador, é preciso ter idade a partir
de 18 anos, ter tido sintomas de covid-19 e testado
positivo para a doença, além de ter se recuperado da
infecção há mais de 30 dias.
Acesse:
A notícia completa pode ser vista em:

