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Governo do estado e
Prefeitura do Recife vêm
equipando unidades de
saúde com respiradores
para permitir abertura
de leitos de UTI

Pandemia
mobiliza
10mil
profissionais

Estado recebe doação de
20novos respiradores

Durante balanço dos seis
meses de pandemia, o secre-
tário André Longo elencou
açõesdesaúderealizadaspelo
governo. Foram abertos mais
de dois mil leitos para o aten-
dimento dos pacientes, sen-
do mais de 900 deles leitos de
UTI. Para a rede funcionar, fo-
ram mobilizados cerca de 10
mil profissionais, entre con-
cursados, aprovados em sele-
ções e servidores que foram
recrutados para a linha de
frente ou para atuar no Pro-
grama Atende em Casa.

“Para garantir a seguran-
ça desses trabalhadores, o
governo tem feito um esfor-
ço permanente para man-
ter o abastecimento e os es-
toques de equipamentos de
proteção individual (EPIs) de
todas as unidades estaduais”,
afirmou André Longo, ressal-
tando também a ampliação
permanente da capacidade
de testagem do estado.

Até agora, já foram reali-
zados quase 385 mil exames
para detecção da Covid-19 em
Pernambuco. Destes, quase
a metade foi do tipo RT-P-
CR, considerado pelos espe-
cialistas como padrão ouro,
por detectar a atividade vi-
ral em sua fase aguda.

A Secretaria Estadual de Saú-
de recebeu mais 20 respiradores
pulmonares (modelo VG-70) pa-
ra auxiliar no tratamento de pa-
cientes diagnosticados com o no-
vo coronavírus. Os equipamen-
tos foram doados pelo Programa
Unidos contra a Covid-19 da Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
em parceria com a empresa te-
lefônica Vivo. Já está em análi-
se pelas áreas técnicas da SES-
-PE os serviços que receberão os
equipamentos já nos próximos
dias. Com a compra e doação
de respiradores pulmonares, a

secretaria conseguiu ampliar,
gradativamente, o número de
leitos de terapia intensiva des-
tinados a pacientes em estado
grave da doença.

“É importante destacar que os
equipamentos são destinados pa-
ra pacientes com quadro grave
da doença, que precisam de su-
porte ventilatório constante. En-
tão, os aparelhos, sejam os doa-
dos ou aqueles adquiridos pe-
la própria secretaria, foram es-
senciais para ampliação e forta-
lecimento da rede assistencial
em Pernambuco para casos de

maior complexidade”, ressalta a
secretária-executiva de Atenção
a Saúde da SES-PE, Cristina Mota.

Os novos equipamentos serão
somados aos 530 ventiladores
pulmonares disponibilizados

pelo governo de Pernambuco
durante a Pandemia e que já
reforçam a rede estadual, pas-
sando a integrar o parque de
equipamentos médico-hospita-
lares adquiridos pelo estado.


