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Principais discursos presentes
• Informações sobre saúde e contagem de casos
• Informações sobre a quarentena
• Informações a profissionais de saúde
• Leitos e parceria com a prefeitura
• Orientações de saúde e segurança

Observações gerais:
 Caráter institucional
 Informações de utilidade pública
 Cuidado com informações falsas
 Usa o perfil do Governo do Estado como fonte
 Número de seguidores e engajamento pouco significativo
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MAIO

1. 19 Importante destacar 
que o aumento no 
número de mortes 

Própria 1
0
5



pela Covid-19 
registrado no boletim
desta segunda-feira 
(18/05) foi motivado
pelo atraso no envio 
de informações sobre
os resultados dos 
hospitais da rede 
privada. 

2. 18 A SES-PE 
confirmou, hoje 
(18/05), 642 novos 
casos da Covid-19 
em Pernambuco. 
Entre os confirmados
hoje, 242 se 
enquadram como 
leves, e 400 como 
Síndrome 
Respiratória Aguda 
Grave (Srag). Agora,
PE totaliza 20.094 
casos confirmados, 
sendo 10.103 graves 
e 9.991 leves + 

Própria 1
1
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3. 17 A SES-PE 
confirmou, neste 
domingo (17/05), 
964 novos casos da 
Covid-19 em 
Pernambuco. Entre 
os confirmados hoje,
519 se enquadram 
como leves, e 445 
como Síndrome 
Respiratória Aguda 
Grave (Srag). Agora,
PE totaliza 19.452 
casos já 
confirmados, sendo 
9.703 graves e 9.749 
leves.
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4. 17 Hoje é dia de, mais 
uma vez, ressaltar a 
importância do 
respeito e do cuidado
com a população 

Própria 0
0
8



LGBT. 
  
Lembramos que 
mesmo com o 
isolamento social os 
atendimentos 
seguem de acordo 
com as definições 
municipais, 
prestando a 
assistência 
necessária.   

5. 16 O secretário estadual
de Saúde, André 
Longo, explica o 
aumento do número 
de confirmações de 
casos nas últimas 
24h, em 
Pernambuco. Foram 
2.279 novos 
registros da Covid-
19, totalizando 
18.488 casos já 
confirmados. 

Própria 1
2
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6. 16 A SES-PE 
confirmou, hoje 
(16/05), 2.279 novos
casos da Covid-19. 
O aumento do 
número de 
confirmações nas 
últimas 24h foi 
provocado pelo 
acúmulo de casos 
leves durante esta 
semana, já que o 
sistema de 
notificação do 
Ministério da Saúde 
vinha apresentando 
instabilidade técnica 
+ 

Própria 2
3
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7. 15 A 
@SaudePE
confirmou hoje (15) 
621 novos casos de 
Covid-19 em 
Pernambuco. Entre 

Própria 6
6
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https://twitter.com/SaudePE


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.

8. 15 A TV Pernambuco 
quer colocar você, 
profissional da 
saúde, no ar! Manda 
um vídeo pra eles, 
passando sua 
mensagem para 
população nesse 
momento tão difícil 
para todos. 
#FicaEmCasa

Própria 0
0
1

9. 14 A SES-PE 
confirmou, hoje 
(14/05), 687 novos 
casos de Covid-19 
em Pernambuco. 
Entre os confirmados
hoje, 329 se 
enquadram como 
Síndrome 
Respiratória Aguda 
Grave (Srag) e 358 
são casos leves. 
Agora, Pernambuco 
totaliza 15.588 casos
já confirmados, 
sendo 8.205 graves e
7.383 leves + 

Própria 1
1
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10. 13 O boletim 
epidemiológico da 
@SaudePE
confirmou, hoje (13),
592 novos casos da 
Covid-19 em 
Pernambuco. O 
Estado contabiliza, 
agora, 14.901 casos, 
dos quais 7.876 são 
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enquadrados como 
graves e 7.025 como 
leves. 

11. 12 A SES-PE 
confirmou, hoje 
(12/05), 541 novos 
casos de Covid-19 
em Pernambuco. 
Entre os confirmados
hoje, 276 se 
enquadram como 
Síndrome 
Respiratória Aguda 
Grave (Srag) e 265 
são casos leves. 
Agora, Pernambuco 
totaliza 14.309 casos
já confirmados, 
sendo 7.644 graves e
6.665 leves + 

Própria 1
2
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12. 12 O boletim da Covid-
19 de hoje (12.05) 
traz um número que 
merece ser 
comemorado!
São 928 novos 
pacientes 
recuperados da 
doença em 
Pernambuco. 
Ao todo, a Secretaria
Estadual de Saúde 
(SES-PE) 
contabiliza, até o 
momento, 2.466 
recuperados da 
doença no Estado + 

Própria 2
24
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13. Hoje é dia de 
parabenizar e 
agradecer a esses 
profissionais que se 
dedicam ao próximo 
e são muito 
importantes no 
cuidado e atenção 
aos pacientes. 

Própria 0
2
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14. Atende em Casa 
amplia e passa a 

Própria 0
1



atender mais 4 
munícipios, 
totalizando agora 31 
cidades assistidas 
pelo aplicativo. Mais
informações: https://
bit.ly/363ktfb 

1

15. 11 A partir de hoje 
(11.05), o Imip 
reforça a rede de 
laboratórios 
credenciados para 
fazer as análises dos 
exames de RT-PCR 
para detecção do 
vírus da Covid-19. 
Mais informações: 
http://bit.ly/3fyiWlo 

Própria 0
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16. 11 O boletim da 
@SaudePE
também confirmou, 
após exames, 40 
novos óbitos de 
pessoas com idades 
entre 6 e 100 anos. 
Pernambuco tem, 
agora, 1.087 mortes 
decorrentes da 
Covid-19. Confira o 
boletim completo: 

@governope 0
2
11

17. 11 O boletim 
epidemiológico da 
@SaudePE
confirmou, hoje (11),
493 novos casos da 
Covid-19 em 
Pernambuco. O 
Estado contabiliza, 
agora, 13.768 casos, 
dos quais 7.368 são 
considerados graves,
e 6.400 leves. 

@governope 2
13
44

18. 10 O boletim 
epidemiológico da 
@SaudePE
confirmou, hoje (10),
805 novos casos da 
Covid-19 em 

@governope

https://twitter.com/SaudePE
https://twitter.com/SaudePE
https://twitter.com/SaudePE
https://t.co/9rFPqItywK?amp=1
https://t.co/pfq6BkZy5T?amp=1
https://t.co/pfq6BkZy5T?amp=1


Pernambuco. O 
Estado contabiliza, 
agora, 13.275 casos 
confirmados, dos 
quais 7.156 são 
considerados graves,
e 6.119 leves. 

19. 10 Ficar em casa é a 
maior homenagem 
que podemos fazer a 
todas elas hoje. 
Mesmo de longe, a 
gente deseja um Dia 
das Mães repleto de 
amor. #FiqueemCasa
#GovernodePernamb
uco 
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20. 10 Hoje será um dia das
mães diferente, não 
vai ter abraço, não 
vai ter beijo, não vai 
ter reunião no 
almoço, mas nem 
por isso vai faltar 
muito A M O R 
A SES-PE deseja a 
todas as mães um 
feliz dia

Própria 0
1
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21. 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. 

@governope 2
28
165

22. 9 Mais 24 pessoas se 
recuperaram da 
Covid-19 em 
Pernambuco (total 

@governope 10
10
37
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1.480). Os casos 
graves estão 
distribuídos por 134 
municípios, além de 
Fernando de 
Noronha. O Estado 
soma 12.470 
confirmações (6.849 
graves e 5.621 
leves). Detalhes no 
boletim da 
@SaudePE
: 
https://bit.ly/3fvKNT
v @governope

23. 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. 

@governope 4
5
39

24. 8 A SES-PE 
confirmou, hoje (08),
763 novos casos de 
Covid-19 em 
Pernambuco. Entre 
os confirmados hoje,
297 se enquadram 
como Síndrome 
Respiratória Aguda 
Grave (Srag) e 466 
são casos leves. 
Agora, Pernambuco 
totaliza 11.587 casos
já confirmados, 
sendo 6.599 graves e
4.988 leves + 

Própria 1
1
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25. 8 Em tempos de 
pandemia da Covid-

Própria 0
0
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19 precisamos ficar 
mais atentos ainda à 
nossa saúde. Seguem
algumas orientações 
e recomendações 
para Pessoas com 
Doença Falciforme! 

2

26. 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

27. 8 Um vídeo de 
superação que alegra
os pernambucanos 
os profissionais que 
atuam no Hospital 
Agamenon 
Magalhães aplaudem
alta hospitalar de 
paciente com Covid-
19. Olha a alegria - 
tanto da paciente e 
seus familiares, 
como dos 
profissionais 
Para encher o 
coração de 
esperança! 

Própria 2
7
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28. 7 A partir de hoje 
(07/05), todos os 20 
municípios que 
formam a I Geres 
passam a ser 
assistidos pelo 
aplicativo Atende em
Casa. Nesta nova 
etapa, estão 

Própria 0
1
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contemplados 7 
novas cidades , que, 
juntas, somam mais 
de 234 mil pessoas.

29. 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

30. 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
8
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31. 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
24
97

32. 6 A SES-PE 
confirmou, hoje 
(06/05), 556 novos 
casos de Covid-19 
em Pernambuco. 
Entre os confirmados
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0
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hoje, 232 se 
enquadram como 
Síndrome 
Respiratória Aguda 
Grave (Srag) e 324 
são casos leves. 
Agora, Pernambuco 
totaliza 9.881 casos 
já confirmados, 
sendo 5.973 graves e
3.908 leves + 

33. 6 Ficar em casa não é 
só para se proteger. 
Para salvar vidas, os 
profissionais de 
saúde precisam que 
você fique em casa. 
As mortes não são 
apenas números. São
pessoas, com 
histórias, com 
famílias, com 
memória. Não 
menospreze a Covid-
19. #FiqueemCasa
#GovernodePernamb
uco 

Própria 2
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34. 6 Sec. de Saúde de PE
@SaudePE
·
23h
Sabemos das 
dificuldades do 
isolamento social, 
mas precisamos ser 
fortes, esse tempo 
complicado vai 
passar. Faça sua 
parte nessa batalha, 
fique em casa e 
ajude no combate à 
pandemia do Novo 
Coronavírus. 
#FiqueemCasa
#GovernodePernamb
uco

Própria 0
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35. 6 Para minimizar o 
isolamento dos 
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pacientes internados 
com Covid-19, o 
@governope
criou o programa 
http://Visita.com. 
Unidades de saúde 
estão recebendo 
tablets e roteadores 
wi-fi para o contato 
virtual de familiares 
e pacientes. O 
governador 
@PauloCamara40
fala no vídeo: 

5

36. 5 A SES-PE 
confirmou, hoje 
(04/05), 220 novos 
casos de Covid-19 
em Pernambuco. 
Entre os confirmados
hoje, 126 se 
enquadram como 
Síndrome 
Respiratória Aguda 
Grave (Srag) e 94 
são casos leves. 
Agora, Pernambuco 
totaliza 8.863 casos 
já confirmados, 
sendo 5.470 graves e
3.393 leves + 

Própria 7
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37. 4 A partir de hoje 
(04.05), passa a ser 
disponibilizado um 
novo imunizante 
para os adolescentes 
entre 11 e 12 anos, a 
vacina 
meningocócica 
ACWY (conjugada), 
que, nesta faixa 
etária, substituirá a 
meningocócica C, 
indicada agora 
apenas para crianças 
menores de 5 anos. 

Própria 0
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38. 4 PE já conta com três 
centros de testagem 
para Covid-19 para 

Própria 5
3
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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. 

39. 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. 

@governope 2
15
59

40. 3 Há 1.457 pacientes 
internados, sendo 
220 em UTIs e 1.237
em leitos de 
enfermaria. Além 
disso, 1.207 
pacientes já se 
recuperaram da 
doença. Os casos 
graves se distribuem 
por 127 municípios e
Fernando de 
Noronha. 

@governope 1
3
13

41. 3 Há 1.457 pacientes 
internados, sendo 
220 em UTIs e 1.237
em leitos de 
enfermaria. Além 
disso, 1.207 
pacientes já se 
recuperaram da 
doença. Os casos 
graves se distribuem 
por 127 municípios e
Fernando de 
Noronha. 

@governope 4
3
12



42. 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
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43. 2 Colocamos à 
disposição da 
@Caixa
o Centro de 
Convenções e as 
escolas estaduais 
para funcionarem 
como locais de 
orientação sobre o 
auxílio emergencial. 
A proposta foi 
encaminhada em 
ofício, hoje (2), para 
o presidente do 
banco, e tem como 
objetivo evitar filas e
aglomerações. 

@governope 5
10
112

44. 2 Até o momento, 
Pernambuco 
comprou, com 
recursos próprios, 
500 respiradores de 
fornecedores do 
Brasil e do exterior, 
a maioria dos quais é
aguardada para as 
próximas semanas. 
Outros 80 
respiradores 
passaram por 
manutenção e 
continuam salvando 
vidas. @governope

@governope 4
3
45
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45. 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. 

@governope 15
12
126

46. 2 Pernambuco 
disponibiliza canal 
aberto para os 
servidores da SES-
PE e aos familiares 
dos profissionais de 
saúde vítimas da 
Covid-19, para 
garantir acolhimento 
dos trabalhadores, 
suporte psicossocial, 
orientações sobre a 
rede de serviços de 
saúde. Você é 
importante para nós. 

@governope 0
0
2

47. 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. (...)

@governope

48. 1 Neste 1º de maio, a 
SES-PE reconhece e 
agradece a dedicação
e comprometimento 
dos trabalhadores da 

Própria 1
3
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área da saúde que 
estão exercendo 
bravamente suas 
atividades, sem 
medir esforços para 
salvar vidas e 
proteger a sociedade 
contra a pandemia da
covid-19. Feliz Dia 
do Trabalhador! 

ABRIL

49. 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
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50. 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. 

@governope 4
4
36

51. 30 O app Atende em 
Casa fica disponível,
amanhã (1), também 
para as populações 

@governope 1
4
8
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dos municípios de 
Moreno, Itapissuma, 
Ipojuca, Itamaracá, 
Igarassu, Araçoiaba 
e Abreu e Lima. 
Com isso, a 
ferramenta 
contempla todos os 
municípios da RMR,
além de Caruaru, 
Garanhuns e Serra 
Talhada. 

52. 30 O app Atende em 
Casa fica disponível,
amanhã (1), também 
para as populações 
dos municípios de 
Moreno, Itapissuma, 
Ipojuca, Itamaracá, 
Igarassu, Araçoiaba 
e Abreu e Lima. 
Com isso, a 
ferramenta 
contempla todos os 
municípios da RMR,
além de Caruaru, 
Garanhuns e Serra 
Talhada. 

Própria 3
0
4

53. 30 A partir de hoje a 
população conta com
mais uma solução no
combate ao novo 
coronavírus, o 
Dycovid - Dynamic 
Contact Tracing. O 
app foi desenvolvido
pela SES-PE, 
Ministério Público 
de Pernambuco 
(MPPE) e Porto 
Digital. 

Própria 4
7
14

54. 30 O boletim 
epidemiológico da 
@SaudePE
confirmou, hoje (29),
mais 470 casos da 
Covid-19 em 
Pernambuco. Com 
isso, o Estado tem 

@governope 8
11
46

https://twitter.com/SaudePE


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. 

55. 30 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. 

@governope 4
4
12

56. 29 Pernambuco 
confirmou, hoje (28),
366 novos casos da 
Covid- 19, Do total 
de casos, 1.508 estão
em isolamento 
domiciliar e 899 
internados. Até o 
momento, o Estado 
tem 943 pacientes já 
recuperados da 
doença + 

Própria 1
3
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57. 27 Pernambuco 
confirmou, hoje (26),
391 novos casos da 
Covid-19. Dos casos 
graves, 1.864 estão 
em isolamento 
domiciliar e 790 
internados + 

Própria 2
4
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58. 26 No boletim desta 
segunda (27), a 
@SaudePE

@governope 2
13
59
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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). 

59. 26 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). 

@governope 2
6
23

60. 26 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

61. 26 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 

Própria 5
18
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https://twitter.com/prefrecife


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

62. 26 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 
confirmados (3.688 
graves). Também 
foram confirmados 
35 óbitos (total de 
450). 

Própria 6
14
55

63. 26 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
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64. 24 PE confirmou, hoje 
(24), 395 novos 
casos da Covid-19. 
Desses, 1.857 estão 
em isolamento 
domiciliar e 630 

Própria 1
4
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internados. Até 
agora, os casos 
confirmados estão 
distribuídos por 102 
municípios, além de 
Fernando de 
Noronha e da 
ocorrência de 
pacientes em outros 
Estados e países + 

65. 23 A SES-PE anunciou, 
hoje (23/04), mais 
306 casos da Covid-
19 - são 3.604 no 
total. Também foram
confirmados, por 
exames laboratoriais,
mais 30 óbitos. Até 
agora, 123 pessoas já
se recuperaram da 
doença. Para acessar 
o boletim completo 
https://bit.ly/3cFVkJ
m 

Própria 0
1
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66. 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

67. 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

@governope 12
8
63
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98 pontos, 3 a mais 
do que na análise 
anterior. 

68. 22 Além disso, outros 
75 médicos serão 
convocados para 
atuar, 
exclusivamente, pelo
aplicativo Atende em
Casa. 

@governope 10
11
68

69. 22 E confirmou, hoje 
(22), 390 novos 
casos da Covid-19. 
Desses, 2.367 estão 
em isolamento 
domiciliar e 544 
internados. Também 
foram confirmadas 
22 novas mortes (8 
mulheres e 14 
homens), ocorridas 
entre os dias 16 e 21 
de abril. Boletim 
completo no link: 
https://tinyurl.com/y
ddp6p74. 

@governope 1
0
5

70. 22 Com relação à 
testagem dos 
profissionais de 
saúde com sintomas 
de gripe, em 
Pernambuco, até 
agora, 1.193 casos 
foram confirmados e
726 descartados. As 
testagens abrangem 
os profissionais de 
todas as unidades de 
saúde, sejam da rede 
pública (estadual e 
municipal) ou 
privada. 

Própria 0
0
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71. 21 Nesta terça (21), a 
@SaudePE
confirmou 218 novos
casos da Covid-19, 
somando 2.908 em 
Pernambuco. 

@governope 17
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Também foram 
atestadas, por 
exames, 26 novas 
mortes causadas pelo
Novo Coronavírus 
no Estado - são 260 
até agora. O boletim 
completo será 
divulgado ainda 
hoje. 

72. 20 Pernambuco 
confirmou, hoje (20),
231 novos casos da 
Covid-19.  Foram 
confirmadas 18 
novas mortes (10 
homens e 8 
mulheres). Os 
pacientes tinham 
idades entre 51 e 87 
anos e faleceram 
entre os dias 14.04 e 
19.04. Boletim 
completo: 
https://tinyurl.com/y
c37fpvw 

Própria 1
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