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MAIO

1. 19 Pernambuco 
confirmou, hoje (19),
mais 1.148 casos da 
Covid-19, sendo 397
considerados graves,
e 751 leves. O 
Estado agora totaliza
21.242 casos já 
confirmados. 
Exames também 

Própria 3
4
27



atestaram 101 novos 
óbitos, elevando para
1.741 o número de 
vítimas fatais da 
doença em 
Pernambuco. 

2. 19 Para aumentar o 
isolamento social e 
salvar vidas, cinco 
cidades da região 
metropolitana estão 
em quarentena. Veja 
o que muda na sua 
rotina até 31/05. Para
tirar dúvidas sobre as
regras, acesse https://
pecontracoronavirus.
pe.gov.br ou ligue 
para a Ouvidoria 
gratuitamente pelo 
162. #fiqueemcasa

Própria 4
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3. 18 O app Atende em 
Casa chega a mais 
20 cidades: Águas 
Belas, Bom 
Conselho, Brejão, 
Caetés, Capoeiras, 
Correntes, 
Canhotinho, 
Calçado, Iati, Jucati, 
Lajedo, Palmerina, 
Paranatama, Saloá, 
São João, Terezinha, 
Escada, Lagoa dos 
Gatos, Primavera e 
Rio Formoso. 

Própria 5
3
23

4. 18 Hoje (18/05) foi o 1º 
dia útil da Operação 
Quarentena. Tivemos
reforço nas ações 
sociais e educativas 
e a fiscalização, feita
pelas forças de 
segurança, aconteceu
em 43 pontos 
localizados no 
Recife, Olinda, 
Jaboatão dos 
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Guararapes, 
Camaragibe e São 
Lourenço da Mata. 

5. 18 Firmamos um 
convênio com a 
Celpe que dará 
importante 
contribuição ao 
combate à pandemia.
Qualquer um dos 3,7
milhões de clientes 
da 
@OficialCelpe
entre pessoas físicas 
e jurídicas, poderá 
aderir, pela conta de 
luz, à campanha 
“Pernambuco 
Solidário contra o 
Coronavírus”. 

Própria 6
0
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6. 18 A 
@SaudePE
confirmou, nesta 
terça (18), 642 novos
casos da Covid-19. 
Destes, 400 estão 
classificados como 
Síndrome 
Respiratória Aguda 
Grave (Srag) e 242 
são casos leves. Ao 
todo, o Estado soma 
20.094 confirmações
(10.103 casos graves
e 9.991 casos leves). 

Própria 5
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7. 18 O Governo de 
Pernambuco tem 
seguido o que diz a 
nota informativa do 
Ministério da Saúde 
sobre o uso da 
Cloroquina. Como 
está destacado na 
imagem, o uso do 
medicamento fica a 
critério médico para 
tratamento de formas
graves de pacientes 
hospitalizados com 
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Covid-19. 

8. 18 Reunimos as 
respostas a mais 
algumas das 
principais dúvidas 
sobre o período de 
quarentena nos cinco
municípios da RMR.
Confira todas aqui: 
https://bit.ly/369ZIh
N 

Própria 2
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9. 18 Reunimos as 
respostas a mais 
algumas das 
principais dúvidas 
sobre o período de 
quarentena nos cinco
municípios da RMR.
Confira todas aqui: 
https://bit.ly/369ZIh
N 

Própria 6
1
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10. 17 No período da 
quarentena, vamos 
continuar atendendo 
a população em 
situação de rua 
continuará sendo 
atendida nos Pontos 
de Cuidado, do 
Recife, Jaboatão dos 
Guararapes, Olinda e
Paulista. 

Própria 3
3
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11. 17 Durante as primeiras
24h da quarentena, 
foram montados 35 
pontos de blitze para 
fiscalizar o trânsito 
nas cinco cidades da 
RMR. Ao todo, 
1.728 veículos foram
abordados, além de 
2.794 pessoas que 
circulavam pelos 
municípios e foram 
orientadas a retornar 
para suas casas. 

Própria 3
3
32

12. 17 A Própria 7
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@SaudePE
confirmou, neste 
domingo (17.05), 
964 novos casos da 
Covid-19. Destes, 
445 estão 
classificados como 
Síndrome 
Respiratória Aguda 
Grave (Srag) e 519 
são casos leves. Ao 
todo, o Estado soma 
19.452 confirmações
(9.703 graves e 
9.749 leves).

5
56

13. 17 No 1º dia de 
quarentena oficial, 
sábado (16), 
Pernambuco atingiu 
o maior índice de 
isolamento social do 
Brasil. Em todo o 
Estado, a média 
ficou em 53,8%, mas
focando nas 5 
cidades cujas 
medidas estão mais 
rígidas, o índice 
médio chegou em 
60% - eram 48% no 
sábado anterior (9). 

Própria 26
31
206

14. 17 O governador Paulo 
Câmara anunciou 
hoje (17) que, com a 
quarentena, o 
isolamento subiu de 
48% para 60% 
(média) nos 5 
municípios. Ele 
agradeceu aos que 
entenderam a 
importância da 
medida e lembra que
precisamos atingir os
70% para conter o 
ritmo de 
disseminação da 
Covid-19. 

Própria 115
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15. 16 O governador 
@PauloCamara40
autorizou a 
convocação de mais 
807 profissionais 
aprovados em 
concurso público 
para atuação na rede 
hospitalar e na 
gestão de saúde no 
combate à pandemia 
de Covid-19. Os 
profissionais serão 
lotados em todas as 
regiões do Estado.

Própria 8
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16. 16 O boletim 
epidemiológico da 
@SaudePE
confirmou, hoje (16),
mais 2.279 novos 
casos da Covid-19 
em Pernambuco. O 
aumento nas últimas 
24h foi provocado 
pelo acúmulo de 
casos leves durante 
asemana, já que o 
sistema de 
notificação do 
@minsaude
apresentou 
instabilidade 
técnicas. 

Própria 6
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17. 16 O primeiro dia da 
quarentena em 
Recife, Jaboatão dos 
Guararapes, Olinda, 
Camaragibe e São 
Lourenço da Mata, 
foi marcado por 
ações sanitárias, 
sociais e de 
fiscalização. 

Própria 12
12
73

18. 16 Pernambuco 
confirmou, hoje (16),
2.279 casos de 
Covid-19. O 

Própria 26
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aumento do número 
de confirmações nas 
últimas 24h foi 
provocado pelo 
acúmulo de casos 
leves durante a 
semana, já que o 
sistema de 
notificação do 
@minsaude
vinha apresentando 
instabilidade técnica 
nos últimos dias. 

19. 16 O Governo de 
Pernambuco 
decretou quarentena 
em cinco municípios
da RMR. As medidas
de isolamento social 
agora estão mais 
rígidas. Veja o que 
muda na sua vida de 
16 a 31 de maio. 
Saiba mais: 
https://pecontracoron
avirus.pe.gov.br 

Própria 5
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20. 16 Já está em vigor a lei
que permite 
apreensão e remoção
dos veículos cujos 
condutores 
descumpram o 
rodízio nas cidades 
de Recife, Olinda, 
Jaboatão dos 
Guararapes, 
Camaragibe e São 
Lourenço da Mata 

Própria 38
28
131

21. 15 Neste sábado (16), 
mais 11 municípios 
do Agreste e do 
Sertão passam a ser 
assistidos pelo 
Atende em Casa. São
eles: Betânia, 
Calumbi, 
Carnaubeira da 
Penha, Flores, 
Floresta, Itacuruba, 

Própria 4
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Santa Cruz da Baixa 
Verde, São José do 
Belmonte e Triunfo, 
Alagoinha e Santa 
Cruz do Capibaribe 

22. 15 Prorrogamos a 
proibição do acesso 
aos parques, praias e 
calçadões em todo o 
Estado até o dia 31 
de maio. Com o 
avanço da pandemia,
decidimos estender o
prazo para evitar a 
concentração de 
pessoas nesses 
espaços e, assim, 
salvar vidas. Faça 
sua parte: fique em 
casa! 

Própria 20
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23. 15 De 16 a 31 de maio, 
cinco municípios 
estarão em 
quarentena - Recife, 
Olinda, Jaboatão dos
Guararapes, 
Camaragibe e São 
Lourenço da Mata. 
Apenas serviços 
considerados 
essenciais têm 
permissão para 
funcionar. Veja aqui 
quais são eles! 

Própria 3
9
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24. 15 A 
@SaudePE
vem investindo na 
formação de 
profissionais para 
enfrentar a Covid-
19. Entre as ações, o 
treinamento de 
médicos sobre 
intubação e manejo 
de via área para 
pacientes com 
Covid-19 e de 
manejo de vias 
aéreas e ventilação 

Própria 1
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para diversos 
profissionais, ambas 
gratuitas. 

25. A partir deste sábado
(16), a Operação 
Quarentena realizará 
ações sociais, 
sanitárias e de 
fiscalização nas 
comunidades dos 5 
municípios onde as 
medidas mais rígidas
de isolamento social 
estarão vigentes. 

1
2
20

26. 15 A 
@SaudePE
confirmou hoje (15) 
621 novos casos de 
Covid-19 em 
Pernambuco. Entre 
eles, 349 se 
enquadram como 
Síndrome 
Respiratória Aguda 
Grave (Srag) e 272 
são casos leves. 
Agora, Pernambuco 
totaliza 16.209 
casos, sendo 8.554 
graves e 7.655 leves.

Própria 6
6
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27. 15 O Procon-PE 
publicou uma nota 
técnica orientando 
que as escolas 
negociem o valor das
mensalidades 
enquanto durar a 
pandemia e as aulas 
precisarem ser à 
distância. As 
negociações devem 
individualizadas e 
não devem estar 
relacionadas a 
abatimentos 
recebidos 
anteriormente. 

Própria 1
2
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28. 15 Em pronunciamento Própria 78

https://twitter.com/SaudePE


nesta sexta (15), o 
governador Paulo 
Câmara convoca a 
população a 
colaborar com as 
medidas mais 
rigorosas de 
isolamento social 
que terão início 
amanhã no Recife, 
Olinda, Jaboatão dos
Guararapes, 
Camaragibe e São 
Lourenço. 
#fiqueemcasa
#governodepernamb
uco 

Própria

61
357

29. 15 Está prorrogada, até 
31 de maio, a 
suspensão do 
funcionamento de 
estabelecimentos 
não-essenciais em 
Pernambuco. A 
decisão está incluída 
no decreto estadual 
publicado hoje (15) 
no Diário Oficial. 

Própria 9
15
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30. 15 Pernambuco 
confirmou, hoje (15),
mais 621 casos de 
Covid-19, sendo 349
considerados graves 
e 272 leves. O 
Estado totaliza, 
agora, 16.209 casos 
já confirmados. 
Exames também 
atestaram 83 novos 
óbitos, elevando para
1.381 o número de 
vítimas fatais da 
doença em 
Pernambuco. 

Própria 11
8
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31. 15 O governador 
@PauloCamara40
assinou um decreto, 
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hoje (14), que 
desobriga os 
trabalhadores de 
serviços essenciais 
de seguir o rodízio 
de veículos durante a
quarentena, de 16/05
a 31/05. Todos 
deverão portar 
declaração do 
empregador para o 
caso de abordagem 
nos pontos de 
bloqueio. 

32. 15 boletim 
epidemiológico da 
@SaudePE
confirmou, hoje (13),
687 novos casos da 
Covid-19 em 
Pernambuco. O 
Estado contabiliza 
15.588 casos 
confirmados, dos 
quais 8.205 são 
enquadrados como 
graves, e 7.383 como
leves. 

Própria 7
10
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33. 14 A partir de amanhã 
(13), o aplicativo 
Atende em Casa fica 
disponível também 
para moradores dos 
municípios de 
Venturosa, Inajá e 
Jatobá. Com isso, 
mais de 5,1 milhões 
de cidadãos de 35 
municípios 
pernambucanos já 
podem usar o 
serviço. 

Própria 1
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34. 14 A nossa Ouvidoria-
Geral ampliou seu 
atendimento para 
esclarecer dúvidas da
população sobre o 
decreto que 
estabelece 

Própria 4
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quarentena em 
Recife, Jaboatão dos 
Guararapes, Olinda, 
Camaragibe e São 
Lourenço da Mata. A
determinação é que 
todas as demandas 
sejam respondidas 
em até 24 horas. 

35. 14 Não caia em fake 
news nem repasse 
informações sem 
comprovação. Siga 
as nossas redes 
sociais. 

Própria 14
14
43

36. 14 Cinco linhas de 
ônibus que 
alimentam o 
Terminal Integrado 
(TI) Tancredo Neve 
sofrerão 
modificações em 
razão da quarentena 
em municípios da 
RMR. Já na segunda 
(18), três linhas 
deixam de entrar no 
TI e seguem direto 
para o centro do 
Recife, evitando 
aglomerações no 
terminal. 

Própria 2
3
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37. 14 Atenção. Em razão 
da pandemia de 
Covid-19, e com o 
objetivo de otimizar 
o calendário letivo 
de 2020, decidimos 
pela antecipação do 
recesso escolar da 
rede estadual, que 
passa a ocorrer de 15
a 29 de maio. 

Própria 3
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38. 14 A Farmácia de 
Pernambuco está 
entregando em 
domicílio 
medicamentos para 

Própria 6
10
30



cidadãos residentes 
na RMR e 
cadastrados em 4 
grupos de doença 
contempladas pelos 
programas de 
Assistência 
Farmacêutica. Mais 
de 2,3 mil pacientes 
já receberam seus 
medicamentos sem 
sair de casa 

39. 14 Pernambuco 
confirmou, hoje (14),
687 novos casos de 
Covid-19, sendo 329
enquadrados como 
graves, e 358 como 
leves. O Estado 
contabiliza, agora, 
15.588 casos 
confirmados. 
Exames também 
atestaram 74 novos 
óbitos, elevando para
1.298 o número de 
vítimas da Covid-19 
em Pernambuco. 

Própria 11
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40. 14 Hoje (14), até 13h, 
no Centro de 
Convenções, 
iniciaremos a entrega
de cestas básicas 
para 619 guias de 
turismo de todo o 
Estado. A iniciativa 
tem como objetivo 
dar suporte aos 
trabalhadores do 
setor durante a 
pandemia de Covid-
19. 

Própria 6
5
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41. 13 O boletim 
epidemiológico da 
@SaudePE
confirmou, hoje (13),
592 novos casos da 
Covid-19 em 
Pernambuco. O 

Própria 9
8
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Estado contabiliza, 
agora, 14.901 casos, 
dos quais 7.876 são 
enquadrados como 
graves e 7.025 como 
leves. 

42. 13 Tire dúvidas sobre as
novas medidas 
restritivas decretadas
pelo Governo de 
Pernambuco, e 
válidas de 16 a 31 de
maio em cinco 
cidades da Região 
Metropolitana do 
Recife. 

Própria 19
20
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43. 13 Pernambuco 
confirmou, hoje (13),
592 novos casos de 
Covid-19, dos quais 
232 se enquadram 
como graves e 360 
como leves. O 
Estado soma, agora, 
14.901 casos 
confirmados. 
Exames também 
atestaram 67 novos 
óbitos, elevando para
1.224 o número de 
vítimas da Covid-19 
em Pernambuco. 

Própria 15
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44. 13 O secretário de 
Defesa Social, 
Antonio de Pádua, 
vai tirar dúvidas 
sobre a segurança 
durante o período de 
quarentena (16 a 31 
de maio). É daqui a 
pouco, às 15h, no 
Instagram da SDS: 
https://instagram.co
m/sdspeoficial/ 

Própria 4
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45. 13 Pernambuco 
confirmou, hoje (13),
592 novos casos de 
Covid-19, dos quais 

Própria 1
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232 se enquadram 
como graves e 360 
como leves. O 
Estado soma, agora, 
14.901 casos 
confirmados. 
Exames também 
atestaram 67 novos 
óbitos, elevando para
1.224 o número de 
vítimas da Covid-19 
em Pernambuco. 

Própria

46. 13 A partir de amanhã 
(13), o município de 
Araripina entra no 
circuito das cidades 
assistidas pelo app 
Atende em Casa. Já 
são 5,1 milhões de 
pessoas de 32 
cidades que podem 
usar o serviço, que 
orienta usuários que 
apresentam sintomas
gripais. 

Própria 5
0
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47. 10 O boletim 
epidemiológico da 
@SaudePE
confirmou, hoje (10),
805 novos casos da 
Covid-19 em 
Pernambuco. O 
Estado contabiliza, 
agora, 13.275 casos 
confirmados, dos 
quais 7.156 são 
considerados graves,
e 6.119 leves. 

Própria 8
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48. 10 Foram confirmados 
também 75 novos 
óbitos de pessoas 
com idades entre 21 
e 97 anos. As mortes 
pela Covid-19 no 
Estado chegaram a 
1.047. Veja o 
boletim completo: 

Própria 0
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49. 10 A partir de amanhã 
(11), o 
@GrandeRecife
vai distribuir 30 mil 
máscaras de tecidos 
aos usuários das 
linhas mais 
movimentadas dos 
Terminais Integrados
Joana Bezerra, 
Pelópidas Silveira, 
Macaxeira, 
Camaragibe e 
Cajueiro Seco. 

Própria 8
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50. 10 Peças que estão 
sendo produzidas por
artesãos 
pernambucanos 
durante o período de 
isolamento social 
serão divulgadas nas 
redes sociais do 
Centro de 
Artesanato. A ideia é
permitir a 
negociação direta 
entre produtores e 
clientes, abrindo 
nova perspectiva de 
renda durante a 
pandemia. 

Própria 5
2
24

51. 10 A pandemia de 
Covid-19 também 
afeta a cultura e o 
artesanato. Por isso 
lançamos a ação 
Artesanato Solidário,
por meio da qual 
vamos comprar 
diretamente as peças 
dos artesãos expostas
nos Centros de 
Artesanato do 
Recife, Bezerros e 
Olinda. 

Própria 5
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52. 10 Ficar em casa é a 
maior homenagem 
que podemos fazer a 
todas elas hoje. 

Própria 4
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Mesmo de longe, a 
gente deseja um Dia 
das Mães repleto de 
amor. #FiqueemCasa
#GovernodePernamb
uco 

53. 9 Através da Secretaria
de Educação e 
Esportes, 
disponibilizamos 
algumas escolas para
que o Instituto de 
Identificação Tavares
Buril (IITB) emita 
carteiras de 
identidade para a 
população que 
precisa ter acesso ao 
auxílio emergencial 
em função da 
pandemia da Covid-
19. 

Própria 4
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54. 9 Demos início à 
construção de 3 
hospitais de 
campanha para 
ampliar a rede de 
combate à Covid-19.
Em Caruaru, no 
Agreste; e em Serra 
Talhada e Petrolina, 
no Sertão. Cada uma
delas terá 100 leitos. 
Além disso, a 
Unidade Brites de 
Albuquerque, em 
Olinda, passará de 
42 para 82 leitos. 

Própria 4
5
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55. 9 Mais 24 pessoas se 
recuperaram da 
Covid-19 em 
Pernambuco (total 
1.480). Os casos 
graves estão 
distribuídos por 134 
municípios, além de 
Fernando de 
Noronha. O Estado 
soma 12.470 

Própria 10
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confirmações (6.849 
graves e 5.621 
leves). Detalhes no 
boletim da 
@SaudePE
: 
https://bit.ly/3fvKNT
v 

56. 9 A Administração de 
Fernando de 
Noronha informou a 
cura clínica dos dois 
casos restantes de 
Covid-19. Todos os 
28 pacientes 
infectados pelo Novo
Coronavírus no 
Arquipélago estão 
recuperados. Restam
ainda 4 casos em 
investigação, 
aguardando exames 
laboratoriais.

Própria 2
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57. 9 A 
@SaudePE
confirmou, neste 
sábado (9), 883 
novos casos de 
Covid-19. Desses, 
250 se enquadram 
como Síndrome 
Respiratória Aguda 
Grave (Srag) e 633 
são leves. Agora, 
Pernambuco totaliza 
12.470 confirmações
(6.849 graves e 
5.621 leves). Foram 
confirmados 45 
óbitos (total de 972).

@saudepe 8
13
62

58. 8 O Atende em Casa 
chega, amanhã (9), a 
Palmares e Ouricuri. 
São 26 cidades com 
acesso ao app, em 
localidades no 
Agreste, Sertão e 
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Zona da Marta 
Norte, além da RMR
e Fernando de 
Noronha. São mais 
de 4,8 milhões de 
beneficiados, 
equivalente a mais 
da metade da 
população do 
Estado.

59. 8 Pernambuco 
confirmou, nesta 
sexta (8), 763 novos 
casos da Covid-19. 
Destes, 297 são 
Síndrome 
Respiratória Aguda 
Grave (Srag) e 466 
são casos leves. Ao 
todo, o Estado soma 
11.587 confirmações
(6.599 graves e 
4.988 leves). Há 
mais 68 pessoas 
recuperadas da 
doença (total de 
1.456). 

Própria 2
8
42

60. 8 Para minimizar o 
impacto da pandemia
do Novo 
Coronavírus nas 
populações mais 
vulneráveis, 
estamos, através do 
Programa 
Pernambuco 
Solidário, pondo em 
prática diversas 
iniciativas, como o 
fornecimento de 
alimentação, a 
entrega de cestas 
básicas e a 
manutenção de 
pontos de cuidado.

Própria 4
8
19



61. 8 A partir de hoje (8), 
a urgência do 
Hospital dos 
Servidores do Estado
(HSE) passará a 
atender - provisória e
exclusivamente - 
casos suspeitos ou 
confirmados da 
Covid-19. 

Própria

Própria 2
6
36

62. 8 A 
@SaudePE
confirmou hoje (8) 
763 novos casos de 
Covid-19. Desses, 
297 se enquadram 
como Síndrome 
Respiratória Aguda 
Grave (Srag) e 466 
são casos leves. O 
total agora é de 
11.587 casos 
confirmados (6.599 
graves e 4.988 
leves). Também 
foram confirmados 
82 óbitos (total de 
927). 

Própria 12
12
29

63. 8 Hoje (8) 
Pernambuco recebeu
uma doação 
importante para o 
combate à Covid-19. 
A Província de 
Sichuan, na China, 
doou 11,4 mil EPIs: 
são 10 mil máscaras 
cirúrgicas, 1,2 mil 
máscaras N95 e 200 
macacões de 
proteção, já sendo 
encaminhados às 
unidades de saúde de
Pernambuco.

Própria 10
10
95

64. 8 Pela 6ª semana Própria 4

https://twitter.com/SaudePE


consecutiva, 
Pernambuco se 
mantém na 1ª 
posição no ranking 
de transparência 
realizado pela 
@okfnbr
, que classifica a 
divulgação das 
informações sobre a 
pandemia. O Estado 
soma 98 pontos nos 
critérios de 
avaliação, o que é 
considerado "alto 
nível de 
transparência". 

4
29

65. 7 O boletim 
epidemiológico da 
@SaudePE
confirmou, hoje (7), 
mais 943 casos de 
Covid-19. 
Pernambuco 
contabiliza, agora, 
10.824 casos 
confirmados -- sendo
6.302 enquadrados 
como graves, e 4.522
como leves. 

Própria 5
9
36

66. 7 Hoje (7) o app 
Atende em Casa foi 
expandido também 
para os municípios 
de Chã de Alegria, 
Glória de Goitá, 
Pombos, Chã Grande
e Vitória de S. 
Antão, no interior, e 
para Fernando de 
Noronha. Amanhã 
(8), com a inserção 
de Arcoverde, o app 
chega a 25 cidades 
pernambucanas. 

Própria 1
5
22

67. 7 Em ofício 
encaminhado ao 
ministro da Saúde, 
Nelson Teich, 

Própria 4
2
17

https://twitter.com/SaudePE
https://twitter.com/okfnbr


solicitamos o envio 
imediato de 100 
ventiladores 
mecânicos para 
implantar mais 60 
leitos de UTI na rede
estadual de Saúde, 
além de reforçar as 
salas de estabilização
das 15 UPAs 
estaduais. 

68. 7 Não caia em fake 
news, nem repasse 
informação sem 
comprovação! Siga 
os nossos perfis 
oficiais. 

Própria 4
21
56

69. 7 O Núcleo Gestor da 
Cadeia Têxtil e de 
Confecções 
(NTCPE) acaba de 
lançar, com nosso 
apoio técnico e 
financeiro, a loja 
virtual Máscaras 
para Todos -- http://
mascarasparatodos.o
rg.br. A ideia é 
massificar o 
comércio do item de 
proteção, com 
entrega rápida e 
pagamento virtual. 

Própria 4
7
22

70. 6 O boletim 
epidemiológico da 
@SaudePE
confirmou, hoje (6), 
556 novos casos da 
Covid-19 em 
Pernambuco, dos 
quais 232 
apresentam quadro 
mais grave, e 324 
são considerados 
leves. Agora, 
Pernambuco 
contabiliza 9.881 
casos confirmados 
(5.973 graves e 

Própria 4
14
44
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3.908 leves). 

71. 6 A Covid-19 pode 
matar qualquer um. 
Se a gente não fizer 
o certo agora, pode 
ser tarde demais. 
Fique em casa. 

Própria 18
23
97

72. 6 Pernambuco 
confirmou, hoje (6), 
556 novos casos de 
Covid-19. Agora, o 
Estado contabiliza 
9.881 casos 
confirmados. 
Exames também 
atestaram 54 novos 
óbitos, elevando para
803 o total de mortes
pela Covid-19 em 
Pernambuco. Os 
detalhes serão 
divulgados ao longo 
do dia pela 
@SaudePE
. 

Própria 8
7
34

73. 6 Com o 
http://visita.com, 
pacientes da Covid-
19 internados vão 
poder se comunicar 
com parentes e os 
médicos terão canal 
direto com as 
famílias. Funciona 
inicialmente nos 
hospitais de 
Referência Covid-19
- Boa Viagem, 
Oswaldo Cruz, 
Agamenon 
Magalhães e Dom 
Hélder Câmara.

Própria 3
7
20

74. 6 Quem está todos os 
dias no hospital se 
espanta com a 
quantidade de gente 

Própria 14
30
101

https://t.co/ZoRe9kQhze?amp=1
https://twitter.com/SaudePE


nas ruas. Os números
são assustadores e 
por trás de cada 
número tem uma 
vida. Para salvar a 
vida de quem 
precisa, a gente 
precisa de você. 
#FiqueemCasa
#GovernodePernamb
uco 

75. 6 O vírus pode estar 
em qualquer lugar, 
infectar e matar 
qualquer um. O 
isolamento social é 
difícil, mas é por um 
tempo; melhor que 
lamentar para 
sempre. 
#FiqueemCasa
#GovernodePernamb
uco 

Própria 13
31
207

76. 5 É FALSO o boato de
que o Governo de 
Pernambuco teria 
apresentado um 
plano de retorno às 
atividades a partir de
11/5. O fechamento 
do comércio e dos 
serviços não 
essenciais foi 
prorrogado até 15/5 
e das escolas e 
demais unidades de 
ensino, até 31/5. 

Própria 8
20
81

77. 5 A 
@SaudePE
Pernambuco 
confirmou hoje (4) 
220 novos casos de 
Covid-19. Destes, 
126 são Síndrome 
Respiratória Aguda 
Grave (Srag) e 94 
leves. O Estado 
soma 8.863 
confirmações (5.470 

Própria 3
7
35
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graves e 3.393 
leves). E mais 28 
pessoas recuperadas 
da doença, 
totalizando 1.235 
curas. (...) ⠀⠀⠀

78. 4 A 
@SaudePE
confirmou, nesta 
segunda (4), 220 
casos novos da 
Covid-19, sendo 94 
leves e 126 que se 
enquadram como 
Síndrome 
Respiratória Aguda 
Grave - Srag 
(internados e/ou com
quadros mais 
severos). O total é de
8.863 casos 
confirmados (5.470 
graves e 3.393 
leves). (...) 

Própria 10
10
53

79. 4 PE já conta com três 
centros de testagem 
para Covid-19 para 
profissionais de 
saúde, segurança e 
familiares que estão 
com sintomas 
gripais. Para realizar 
a testagem, é preciso
agendar: Cefospe - 
coletacefospe@gmai
l.com, Cecon - 
coletacecon@gmail.
com e SES-PE -
coletasede@gmail.co
m.

Secretaria de Saúde 5
6
37

80. 3 A partir de amanhã 
(4), entregaremos 2 
mil refeições por dia 
para a população em 
vulnerabilidade. 
Serão mil almoços e 
mil jantares. A ação 

Própria 8
18
112
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se dá por meio de 
parceria entre 
Governo do Estado, 
Senac e o coletivo 
Unificados pela 
População em 
Situação de Rua. 

Própria

81. 3 Pernambuco 
confirmou, hoje (3), 
498 novos casos da 
Covid-19 -- dos 
quais 297 são 
considerados graves,
e 201 leves. Até o 
momento, o Estado 
totaliza 8.643 casos 
confirmados. 

Própria 2
15
59

82. 2 Recebemos hoje (2), 
do Governo Federal, 
uma remessa de 30 
respiradores, 40 mil 
testes rápidos, e 133 
mil EPIs como luvas,
máscaras, aventais e 
toucas. Com isso, 
desde abril, 
Pernambuco recebeu
70 respiradores do 
governo central. 

Própria 15
12
126

83. 2 Além disso, em 
pronunciamento 
gravado hoje, o 
governador 
@PauloCamara40
pede que o 
@MinSaude
apoie as medidas 
para aumentar o 
isolamento social no 
Grande Recife, 
região que concentra
90% dos casos 
confirmados de 
Covid-19 em 
Pernambuco. 
Confira: 

Própria 5
5
37
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84. 2 O boletim da 
@SaudePE
confirmou, hoje (2), 
811 novos casos da 
Covid-19 em 
Pernambuco. O 
Estado agora totaliza
8.145 casos da 
doença. Há 1.332 
pacientes internados,
sendo 216 em UTI e 
1.116 em 
enfermarias. Além 
disso, 1.193 
pacientes já estão 
recuperados, 98 a 
mais que ontem.

Própria 13
20
135

85. 2 A recomendação das 
autoridades 
sanitárias é de só 
registrar que a morte 
foi causada por 
Covid-19 quando o 
paciente já tiver 
resultado laboratorial
positivo para a 
doença. Não caia e 
nem espalhe 
informações sem 
comprovação! 
Acompanhe sempre 
os nossos canais 
oficiais. 

Própria 8
18
67

86. 2 Nesta pandemia, 
criamos um canal 
aberto para os 
servidores da 
@SaudePE
e familiares para 
garantir acolhimento,
suporte psicossocial, 
orientações sobre a 
rede de serviços de 
saúde, oferta de 
vídeos sobre as 
Práticas Integrativas 
e de Promoção à 
Saúde. Você é 

Própria 3
9
31
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importante para nós. 

87. 1 Publicamos uma 
portaria no Diário 
Oficial desta sexta 
(1º) determinando 
que hospitais com 
sede no estado, 
públicos e privados, 
informem 
diariamente à 
Central de 
Regulação de Leitos 
o registro de taxa de 
ocupação, número de
ventiladores e de 
pacientes internados.
(...) 

Própria 5
8
54

88. 1 Pernambuco 
confirmou, hoje (1º),
458 novos casos da 
Covid-19. sendo 314
de Síndrome 
Respiratória Aguda 
Grave (Srag) e 144 
leves. Ao todo, o 
Estado soma 7.334 
confirmações (4.685 
casos graves e 2.649 
leves). Se 
recuperaram da 
doença 1.095 
pessoas. (...) 

Própria 6
14
73

89. 1 Nesta sexta (1º) 
Pernambuco recebeu
10 novos 
ventiladores para 
UTIs. Os 
equipamentos 
reforçarão kits de 
terapia intensiva 
exclusivos para o 
tratamento da Covid-
19 no Hospital Dom 
Helder Câmara, no 
Cabo de Santo 
Agostinho, 
referência no 
combate à doença. 

Própria 3
12
44



90. 1 A 
@SaudePE
confirmou, nesta 
sexta (1º), 458 casos 
novos da Covid-19, 
sendo 144 leves e 
314 que se 
enquadram como 
Síndrome 
Respiratória Aguda 
Grave (Srag) - 
pacientes internados 
e/ou mais severos. O
Estado contabiliza, 
agora, 7.334 casos 
confirmados (4.685 
graves e 2.649 
leves). 

Própria 1
6
53

91. 1 Sabemos que não 
está fácil, mas 
sabemos que o povo 
pernambucano é 
forte e determinado. 
A pandemia vai 
passar, e quando 
passar, vocês terão 
feito a diferença. 
Obrigado por nos 
inspirarem a dar 
nosso melhor para 
vencer a luta contra a
Covid-19. Feliz Dia 
do Trabalhador! 

Própria 14
13
65

ABRIL

92. 30 Nos próximos dias, a
@SaudePE
e a Administração de
Fernando de 
Noronha começam o
estudo soro-
epidemiológico que 
vai analisar a 
incidência, 
prevalência e 
proporção de 
infecções subclínicas
do novo coronavírus 
entre maio de 2020 e
maio de 2021 na 

Própria 3
2
11
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ilha. 

93. 30 Pernambuco segue 
sendo o Estado mais 
transparente do 
Brasil na divulgação 
de informações a 
respeito da pandemia
de Covid-19, 
segundo dados da 
ONG 
@okfnbr
. O Estado está 
empatado com 
Rondônia, ambos 
com 98 pontos -- o 
que configura um 
nível de 
transparência 
considerado alto. 

Própria 4
4
36

94. 30 O boletim 
epidemiológico da 
@SaudePE
confirmou, hoje (30),
682 novos casos da 
Covid-19 -- dos 
quais 326 
apresentam quadros 
mais graves, e 356, 
leves. Pernambuco 
tem, agora, 6.876 
casos confirmados 
da doença (4.371 
graves e 2.505 
leves). 

Própria 1
8
43

95. 30 O governador 
@PauloCamara40
anunciou hoje (30) 
que está prorrogado 
o fechamento de 
comércio e serviços 
até 15/05, e de 
estabelecimentos de 
ensino até 31/05. Em
Fernando de 
Noronha, a 
quarentena está 
prorrogada até 
10/05. Assista ao 
pronunciamento. 

Própria 3
11
36
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96. 30 O governador 
@PauloCamara40
assinou, hoje (30), 
decreto que mantém 
a suspensão das 
atividades 
econômicas (até 15 
de maio) e das aulas 
nas escolas, 
universidades e 
demais 
estabelecimentos de 
ensino, públicos e 
privados (até 30 de 
maio). 

Própria 14
41
128

97. 30 Pernambuco 
confirmou, hoje (30),
682 casos novos da 
Covid-19, dos quais 
326 se enquadram 
como graves, e 356 
são leves. Agora, o 
Estado totaliza 6.876
casos confirmados 
(4.371 graves e 
2.505 leves). Exames
também 
confirmaram 27 
novos óbitos, 
elevando para 565 o 
total de mortes. 

Própria 18
22
109

98. 30 O app Dycovid - 
Dynamic Contact 
Tracing é o mais 
novo aliado na luta 
contra a pandemia de
Covid-19. O 
aplicativo tem o 
objetivo de rastrear o
fluxo de 
contaminação, 
mapeando de forma 
automatizada como o
vírus está passando 
de pessoa para 
pessoa.

Própria 5
8
37

99. 29
Governo de 
Pernambuco

Própria 4
4
12
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@governope
·
Apr 29
Já está funcionando 
o 3º centro avançado
de testagem para 
Covid-19. O novo 
local, na 
@SaudePE
, no Bongi, é voltado
para profissionais e 
servidores que atuam
nas sedes da 
Secretaria (Bongi e 
Boa Vista) e seus 
contatos domiciliares
que também estejam 
apresentando 
sintomas gripais.

100. 29 O boletim 
epidemiológico da 
@SaudePE
confirmou, hoje (29),
mais 470 casos da 
Covid-19 em 
Pernambuco. Com 
isso, o Estado tem 
6.194 casos -- dos 
quais 4.045 são 
graves e 2.149, 
leves. No momento, 
1.002 pacientes estão
internados, sendo 
203 em UTI e 799 
em leitos de 
enfermaria. 

Própria 8
11
46

101. 29 O governador 
@PauloCamara40
anunciou, hoje (29), 
que recursos do 
Tesouro Estadual 
vão complementar o 
custo de abertura e 
manutenção de leitos
de UTI em 
municípios 
pernambucanos. 
Cada novo leito de 
UTI credenciado 

Própria 4
5
41
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pelos municípios 
junto ao 
@MinSaude
vai receber 
diariamente R$ 400. 

102. 29 Amanhã (30) 
começa a funcionar 
o Programa Acolhe 
SES, central de 
atendimento voltada 
para profissionais da 
@SaudePE
e familiares de 
servidores vítimas da
Covid-19. As 
chamadas são 
gratuitas pelo 
número 
0800.081.4100, de 
segunda a sábado, 
das 7h às 19h. 

Própria 2
5
20

103. 29 Não caia em fake 
news nem repasse 
informações sem 
comprovação! 

Própria 3
17
51

104. 29 Recebemos hoje (29)
o último lote de 
respiradores obtidos 
a partir de ordem 
judicial de busca e 
apreensão junto à 
empresa Intermed, 
em São Paulo. São, 
no total, 35 
equipamentos, que 
serão distribuídos em
5 unidades 
hospitalares da rede 
de saúde do Estado. 

Própria 4
4
40

105. 29 Pernambuco 
confirmou, hoje (29),
470 novos casos da 
Covid-19. Desses, 
187 se enquadram 
como graves e 283 
são leves. Agora, o 
Estado totaliza 6.194
casos confirmados 

Própria 7
8 
46
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(4.045 graves e 
2.149 leves). Exames
de laboratório 
também atestaram 30
novos óbitos. No 
total, são 538 
mortes. 

106. 29 A partir de amanhã 
(29), o app Atende 
em Casa começa a 
funcionar também 
para os municípios 
de Goiana e 
Garanhuns, 
beneficiando mais 
220 mil pessoas. A 
ferramenta oferece 
teleatendimentos 
médicos para 
pessoas que estejam 
apresentando 
sintomas gripais. 

Própria 3
4
11

107. 29 No boletim 
epidemiológico de 
hoje (28), a 
@SaudePE
confirmou 366 novos
casos da Covid-19, 
elevando para 5.724 
o número total de 
casos confirmados 
em Pernambuco. 
Desses, 3.858 
apresentam quadro 
grave e 1.866 estão 
enquadrados como 
leves. 

Própria 8
14
57

108. 29 O governador 
@PauloCamara40
sancionou, hoje (28),
a lei que suspende os
prazos de validade 
dos concursos 
públicos já 
homologados e em 
fase de convocação 
dos aprovados, 
enquanto durar o 
Estado de 

Própria 1
8
25
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Calamidade Pública, 
decretado em 
decorrência da 
pandemia de Covid-
19. 

109. 28 O nosso Portal da 
Transparência lançou
um painel com 
informações sobre 
gastos públicos 
relacionados à 
pandemia. O cidadão
poderá visualizar 
despesas realizadas 
pelo Governo do 
Estado em março e 
abril, como 
contratações para 
fornecimento de 
bens, prestação de 
serviços e obras. 

Própria 2
1
3

110. 28 Pernambuco já tem 
1.132 leitos 
exclusivos para 
tratamento de 
pacientes com 
Covid-19. Desses, 
677 são leitos de 
enfermaria, enquanto
os outros 455 são 
UTIs, totalmente 
equipadas e 
preparadas para 
atender a população. 

Própria 2
1
24

111. 28 Pernambuco 
confirmou, hoje (28),
mais 366 casos da 
Covid-19. Desses, 
196 se enquadram 
como Síndrome 
Respiratória Aguda 
Grave (Srag), e 170 
casos são 
considerados leves. 
Agora, o Estado 
totaliza 5.724 casos 
confirmados (3.884 
graves e 1.840 
leves). 

Própria 3
10
43



112. 29 Desde ontem (27), 
está permitido o 
funcionamento de 
estabelecimentos de 
aviamentos e de 
tecidos em PE. A 
medida, prevista em 
decreto estadual, 
visa garantir o 
fornecimento dos 
insumos necessários 
à fabricação de 
máscaras e outros 
EPIs para o 
enfrentamento do 
Novo Coronavírus. 

Própria 2
6
29

113. 29 No boletim desta 
segunda (27), a 
@SaudePE
confirmou 460 novos
casos de Covid-19 
em Pernambuco. 
Destes, 203 se 
enquadram como 
Síndrome 
Respiratória Aguda 
Grave (Srag), 
portanto internados 
e/ou mais graves, e 
257 são casos leves. 
O Estado soma 5.358
confirmações (3.688 
graves). 

Própria 2
13
70

114. 27 Hoje (27), entrou em
vigor o decreto 
estadual que orienta 
o uso de máscaras, 
de preferência 
artesanais, para 
quem precisar sair de
casa, seguindo 
recomendação da 
Organização 
Mundial de Saúde 
(OMS). 

Própria 2
6
23

115. 27 Nesta semana, 
abriremos mais 80 
leitos. Novos leitos, 
no entanto, não serão

Própria 0
4
9
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suficientes se a 
doença se espalhar - 
se você puder, fique 
em casa, e se for 
realmente necessário
sair, use máscara! 

116. 27 Em 40 dias, junto 
com a 
@PrefRecife
, conseguimos 
superar a meta de 
abrir mil leitos 
exclusivos para a 
Covid-19. O Estado 
já conta, hoje (27), 
com 1.067 leitos em 
funcionamento, 
sendo 418 de UTI e 
649 de enfermaria, 
por todas as regiões. 
Cerca de 10 vagas de
UTI/dia são abertas. 

Própria 2
7
34

117. 27 Todo mundo já sabe 
que o novo 
Coronavírus é muito 
perigoso, e pode até 
ser fatal. Todo 
mundo sabe também 
que é hora de ficar 
em casa e evitar que 
a doença se espalhe. 
Mas, se precisar 
realmente sair, use 
máscara. Fique 
atento à forma certa 
de usá-la. 
#usemáscara 

Própria 5
18
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118. 27 Pernambuco 
confirmou hoje (27) 
460 casos da Covid-
19, sendo 257 leves 
e 203 que se 
enquadram como 
Síndrome 
Respiratória Aguda 
Grave (Srag) - 
pacientes internados/
graves. O total é de 
5.358 casos 

Própria 6
14
56
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confirmados (3.688 
graves). Também 
foram confirmados 
35 óbitos (total de 
450). 

119. 27 A 
@SaudePE
confirmou, neste 
domingo (26/04), 
391 novos casos de 
Covid-19 no Estado, 
sendo 169 casos que 
se enquadram como 
Síndrome 
Respiratória Aguda 
Grave (Srag), 
portanto internados 
e/ou mais graves, 
além de 222 casos 
leves. Agora, o 
Estado contabiliza 
4.898 casos da 
doença. 

Própria 3
14
63

120. 26 Chegaram hoje (26) 
ao Recife 13 
respiradores que 
começam a ser 
distribuídos para a 
rede de saúde 
amanhã (27). Outros 
22 devem chegar até 
terça (28). 
Recuperamos o 
material por meio de 
ação judicial, confira
os detalhes: 
http://pe.gov.br/b/22
468 

Própria 3
19
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121. 26 Antonio Augusto foi 
o 1º paciente a 
receber alta médica 
no Hospital de 
Referência Covid-19
- Unidade Boa 
Viagem (Recife), o 
antigo Alfa. Confira 
a mensagem dele, 
que reforça a 
esperança nesses 

Própria 13
31
161

https://t.co/KCR9vBwHsE?amp=1
https://t.co/KCR9vBwHsE?amp=1
https://twitter.com/SaudePE


dias difíceis. Que 
outras histórias como
essa possam ser 
compartilhadas. 

122. 26 O Governador Paulo 
Câmara anunciou, 
hoje (26), a chegada 
de 13 respiradores e 
a abertura de um 
total de 712 leitos no
estado. Ele explica 
que abrir novos 
leitos envolve, além 
do espaço físico e 
respiradores, 
recursos humanos, 
insumos e muitos 
detalhes. E reforça: 
Fiquem em casa! 

Própria 12
14
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123. 26 Neste domingo (26), 
Pernambuco 
confirmou 391 casos
novos da Covid-19. 
Destes, 169 casos se 
enquadram como 
Síndrome 
Respiratória Aguda 
Grave (Srag), 
portanto que 
internados e/ou mais 
graves, além de 
outros 222 casos 
leves. 

Própria 6
18
56

124. 25 O boletim 
epidemiológico da 
@SaudePE
confirmou, na data 
de hoje (25), mais 
508 casos da Covid-
19, elevando para 
4.507 o número total
de casos em 
Pernambuco. 
Também estão 
confirmadas, após 
exames, 29 novas 
mortes de pacientes 

Própria 6
14
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com idades entre 38 
e 90 anos. 

125. 25 Pernambuco passa a 
contar com dois 
centros avançados de
testagem para 
profissionais das 
áreas de saúde e 
segurança, bem 
como seus 
familiares, com os 
quais tenham 
convivência 
domiciliar e que 
estejam 
apresentando 
sintomas gripais. 

Própria 5
14
28

126. 25 Pernambuco 
confirmou, hoje (25),
508 novos casos da 
Covid-19, dos quais 
275 se enquadram 
como Síndrome 
Respiratória Aguda 
Grave (Srag), e 233 
são casos leves. Com
isso, o Estado 
totaliza 4.507 casos 
confirmados (3.316 
graves e 1.191 
leves). 

Própria 7
23
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127. 24 A 
@SaudePE
confirmou, hoje (24),
395 novos casos da 
Covid-19 em 
Pernambuco. 
Também estão 
confirmadas, após 
exames, 40 mortes 
de pacientes com 
idade entre 27 e 94 
anos. São, no total, 
3.999 casos e 352 
óbitos. O boletim 
também aponta 202 
pacientes já 
recuperados da 
doença. 

Própria 3
12
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128. 24 Estamos expandindo 
o funcionamento do 
app Atende em Casa 
para os municípios 
de Caruaru e Serra 
Talhada. A 
ferramenta permite 
que médicos, 
enfermeiros ou 
residentes médicos 
façam 
videochamadas e 
orientações a 
usuários com 
sintomas gripais. 

8
7
60

129. 24 O objetivo é oferecer
alívio a esses 
trabalhadores que, 
como o todo o trade 
turístico, teve as 
atividades totalmente
paralisadas em 
decorrência da 
pandemia. 

Própria 3
2
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130. 24 O Polo de 
Confecções de 
Pernambuco chegou 
à marca de 1,6 
milhão de máscaras 
de tecido vendidas, 
desde que lançamos 
um plano de ação 
para o setor. 

Própria 4
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131. 24 Pernambuco 
confirmou hoje (24) 
395 novos casos da 
Covid-19. Exames 
também atestaram 40
novos óbitos. No 
total, são 3.999 casos
e 352 mortes em 
decorrência da 
doença. Os detalhes 
epidemiológicos 
serão repassados ao 
longo dia pela 
@SaudePE
. 

Própria 6
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132. 23 Pela 4ª semana 
consecutiva, 
Pernambuco é o 
estado brasileiro 
mais transparente 
com relação à 
divulgação de 
informações sobre a 
pandemia da Covid-
19. No levantamento
divulgado hoje (23) 
pela ONG 
@okfnbr
, o Estado lidera com
98 pontos, 3 a mais 
do que na análise 
anterior. 

12
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133. 23 Fique atento. Não 
caia em fake news 
nem repasse 
informação sem 
comprovação. 

Própria 1
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134. 23 O secretário estadual
da 
@SaudePE
, André Longo, 
explica como se dá a
ocupação dos novos 
leitos criados para 
enfrentar a epidemia 
da Covid-19 em 
Pernambuco. Veja no
vídeo. 

@governope 5
7
32

135. 23 Fechamos um acordo
com o 
@bancomundialbr
para usar no combate
à pandemia da 
Covid-19 um saldo 
de 18 milhões de 
dólares 
remanescentes do 
Programa 
Pernambuco Rural 
Sustentável (PRS). O
redirecionamento 
dos recursos ocorrerá
sem prejuízos para 
as ações e projetos 

@governope 5
3
33
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do PRS. 

136. 23 Quer acompanhar 
como está a 
evolução da Covid-
19 em seu bairro, 
município, no país e 
no mundo? 
Preparamos uma 
série de dashboards 
interativos, que 
permitem ao usuário 
filtrar e comparar 
estatísticas em 
diferentes estado e 
países. 

Própria 4
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137. 22 Diante da 
necessidade 
crescente de 
profissionais de 
saúde para o 
combate à pandemia,
Pernambuco vai 
convocar 1.092 
médicos diaristas e 
702 profissionais de 
outras áreas da saúde
para iniciar o 
processo de 
substituição daqueles
que estavam na linha
de frente. 

Própria 10
11
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138. 22 A 
@SaudePE
confirmou, no 
boletim 
epidemiológico de 
hoje (22), 390 novos 
casos da Covid-19, 
elevando para mais 
de 3 mil o número 
total de casos em 
Pernambuco -- são 
3.298. Desses, 544 
estão internados e 
106 já se 
recuperaram da 
doença. 

Própria 8
8
41

139. 22 Contratamos 84 Própria 11

https://twitter.com/SaudePE


novos leitos para 
pacientes com 
Covid-19, sendo 20 
em UTIs e 64 em 
enfermarias. Os 
leitos estão no 
Hospital Armindo 
Moura, em Moreno, 
na RMR, cujas 
instalações o 
governador 
@paulocamara40
visitou hoje (22).

12
70

140. 22 O governador 
@paulocamara40
participou hoje (20), 
por 
videoconferência, da
colação de grau 
antecipada de 75 
alunos do curso de 
medicina da UPE. 
"Vocês estão 
comprometidos, a 
partir de agora, a 
salvar vidas dos 
pernambucanos que 
precisam muito da 
nossa ajuda", disse o 
governador. 

Própria 8
7 
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141. 22 Hoje (22) 
Pernambuco 
confirmou 390 novos
casos da Covid-19. 
São 3.298 casos até 
agora. Também 
foram confirmadas 
22 novas mortes 
após exames 
laboratoriais. Com 
isso, o número de 
óbitos no Estado 
chegou a 282. O 
boletim 
epidemiológico 
completo da 
@SaudePE
será divulgado ainda 

Própria 4
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hoje. 

Própria

142. 21 Está em dúvida 
sobre procurar ou 
não uma unidade de 
saúde? Acesse a 
plataforma Atende 
em Casa. Você terá 
uma classificação de 
risco e, se preciso, 
uma vídeochamada 
(teleorientação) com 
enfermeiros ou 
médicos. Disponível 
para moradores do 
Recife, 
Olinda, Paulista, 
Jaboatão e Cabo. 

Própria 6
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143. 21 A partir de quinta 
(23), a Central de 
Regulação de Leitos 
de Pernambuco 
funcionará em novo 
espaço, nos 
auditórios do Centro 
de Convenções, com 
capacidade de 
atendimento 
dobrada. Foram 
contratados 141 
novos profissionais e
a central agora conta 
com 230 
funcionários. 

Própria 6
7
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144. 21 Nesta terça (21), a 
@SaudePE
confirmou 218 novos
casos da Covid-19, 
somando 2.908 em 
Pernambuco. 
Também foram 
atestadas, por 
exames, 26 novas 
mortes causadas pelo
Novo Coronavírus 
no Estado - são 260 
até agora. O boletim 

Secretaria de Saúde 17
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completo será 
divulgado ainda 
hoje. 

145. 20 Novo decreto 
assinado hoje (20) 
pelo governador 
Paulo Câmara 
prorroga até o dia 30
o fechamento de 
praias e parques no 
Estado. A medida 
visa reforçar o 
isolamento social, 
contendo a expansão
do Novo 
Coronavírus em 
Pernambuco. 

Própria 33
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146. 20 O boletim 
epidemiológico da 
@SaudePE
confirmou hoje (20) 
231 novos casos da 
Covid-19, elevando 
para 2.690 o número 
total de ocorrências 
no Estado. Exames 
também atestaram 18
novos óbitos. 
Pernambuco chegou 
a 99% de ocupação 
dos leitos de UTI 
para tratamento do 
Novo Coronavírus. 

Própria 10
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147. 20 Nesta segunda (20), 
Pernambuco 
confirmou 231 novos
casos da Covid-19, 
totalizando 2.690. 
Também foram 
confirmados 
laboratorialmente 18 
novos óbitos. Com 
isso, o Estado soma 
234 mortes pela 
Covid-19. Além 
disso, o boletim 
aponta um total de 
100 pessoas já 
recuperadas da 

Própria 6
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doença. 


