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Pernambuco
recebemais
326,6mil doses
Desse total, 155.610 são da Pfizer, destinadas à
aplicação da segunda dose na população em geral
e à dose de reforço dos trabalhadores de saúde
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Além da Pfizer, chegaram também 171 mil doses da AstraZeneca para a segunda dose

P
ernambuco recebeu, na
tarde de ontem, mais
326.610 doses de vacinas

contra a Covid-19. Desse total,
155.610 unidades são da Pfizer/
BioNTech, destinadas à aplica-
ção da segunda dose na popula-
ção em geral e à dose de refor-
ço dos trabalhadores de saúde,
e outras 171 mil doses são da
AstraZeneca/Oxford/Fiocruz,
que também serão utilizadas
para completar o esquema va-
cinal da população.

Do Aeroporto Internacional
do Recife/Guararapes - Gilber-
to Freyre, as vacinas foram en-
caminhadas à sede do Progra-
ma Estadual de Imunizações
(PNI-PE) para conferência, se-
paração dos quantitativos por
município e envio, durante a
madrugada de hoje, às Gerên-
cias Regionais de Saúde (Geres).

Segundo o secretário esta-
dual de Saúde, André Longo, os
municípios estão sendo abaste-
cidos com novas remessas pa-

60+

Camaragibe
inicia dose
de reforço
A Prefeitura de Camaragibe,
por meio da Secretaria de
Saúde, iniciou a aplicação
da terceira dose da vacina
contra a Covid-19. O reforço
é feito com o imunizante da
Pfizer e está sendo aplicada
no público a partir dos 60
anos que completou o
esquema vacinal com duas
doses há pelo menos seis
meses. O munícipe pode
procurar a unidade básica
de Saúde mais próxima de
sua residência ou aguardar
pelo chamado da
secretaria.

ra que possam continuar suas
ações, tanto para a segunda do-
se quanto para o reforço dos
públicos preconizados. “Fize-
mos uma grande mobilização
em setembro para ampliar o
número de pessoas vacinadas
com a segunda dose e, neste

mês de outubro, os gestores
municipais devem continuar
empenhados em buscar aque-
les que estão em atraso”, afir-
mou Longo.

QUANTITATIVO
Desde o início da campanha,

em janeiro deste ano, Pernam-
buco já recebeu 13.354.920 do-
ses de vacinas contra a Covid-19.
Desse total, foram 4.702.670 da
Astrazeneca/Oxford/Fiocruz,
4.481.720 da Coronavac/Butan-
tan, 3.996.720 da Pfizer/BioNTe-
ch e 173.810 da Janssen.

[ Covid-19 em Pernambuco

13 NOVOS ÓBITOS FORAM CONFIRMADOS
ocorridos entre os dias 24/04/2020 e 02/10/2021
H H H H H 5masculinos
H H H H H H H H 8 femininos

O estado totaliza 19.793 mortes pela doença

374 CASOS DA COVID-19
19 (26%) são casos de Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG)
355 (74%) são leves

A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE
(SES-PE) REGISTROU, ONTEM 559.556

pacientes estão
recuperados
da doença

622.302
casos confirmados
da doença, sendo
54.091 graves
568.211 leves

PERNAMBUCO TOTALIZA


	PAG-12-0610

