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RESUMO

Introdução: O novo coronavírus (SARS-Cov-2) é o agente etiológico causador da
COVID-19.  Ainda  não  existe  vacina  eficaz  contra  o  vírus,  nem  anticorpos
monoclonais que o combata e não há medicamentos específicos para o tratamento
da doença. O trabalho tem como objetivo realizar uma análise epidemiológica da
pandemia  pelo  novo  coronavírus  na  rede  de  saúde  do  Estado  do  Ceará.
Metodologia: Trata-se de uma pesquisa epidemiológica e foi realizada através de
pesquisa na plataforma do Governo do Estado do Ceará chamada IntegraSUS, no
qual foram utilizados indicadores que analisam o impacto que o novo coronavírus
vem  causando  no  Estado  do  Ceará.  Resultados  e  Discussão:  A  partir  dos
indicadores pesquisados pode-se notar uma alta quantidade de casos na Região
Metropolitana de Fortaleza (38.106) e Macrorregião de Sobral (8.440) e alta taxa de
ocupação de leitos no Sertão Central (97,50%). Já com relação aos profissionais de
saúde, houve 12 mil infectados em todo Ceará, identificando uma grande ocorrência
de casos. Conclusões: De acordo com os dados demonstrados, podemos observar
que a alta testagem mostra um elevado número de casos de COVID-19 no Ceará.
Ainda  existem  regiões  do  estado  com  taxa  de  ocupação  de  leitos  próxima  da
capacidade máxima e, portanto, é importante manter o isolamento social para que
os leitos não voltem posteriormente a atingir o limite máximo de capacidade. 
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ABSTRACT

Introduction: The new coronavirus (SARS-Cov-2) is the causative agent of COVID-
19. There is still no effective vaccine against the virus, nor monoclonal antibodies to
fight it, and there are no specific drugs to treat the disease. The work aims to carry
out an epidemiological analysis of the pandemic due to the new coronavirus in the
health  network  of  the  State  of  Ceará.Methodology: This  is  an  epidemiological
research and was carried  out  through research on the  Ceará  State  Government
platform called IntegraSUS, in which indicators were used to analyze the impact that
the  new  coronavirus  has  been  causing  in  the  State  of  Ceará.Results  and
Discussion: From the surveyed indicators, a high number of cases can be seen in
the Metropolitan Region of Fortaleza (38,106) and Macroregion of Sobral (8,440) and
a high  rate  of  bed occupancy in  the  Central  Sertão  (97.50%).  Regarding  health
professionals, there were 12 thousand infected throughout Ceará, identifying a large
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occurrence of cases.  Conclusions: According to the data shown, we can see that
high testing shows a high number of cases of COVID-19 in Ceará. There are still
regions of the state with a bed occupancy rate close to the maximum capacity and,
therefore,  it  is  important  to  maintain  social  isolation  so  that  the  beds  do  not
subsequently reach the maximum capacity limit.

Keywords - COVID-19; SARS-CoV-2; Disease; ICU.
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INTRODUÇÃO

O novo coronavírus (SARS-Cov-2), agente etiológico causador da pandemia atual,
surgiu inicialmente na província de Hubei, na China, em dezembro de 2019 (ZHU et
al., 2020). Depois do SARS-CoV (Síndrome Respiratória Aguda Grave causada por
Coronavírus) e o MERS-CoV (Síndrome Respiratória do Oriente Médio causada por
Coronavírus), o SARS-CoV-2 é o terceiro tipo de coronavírus de alta patogenicidade
que acomete as populações humanas. O MERS-CoV tem uma maior distância do
SARS-Cov-2  do  que  o  SARS-Cov,  pois  pertence  ao  subgênero  Merbecovírus
(SIRONI et al., 2020). Estudos na área de filogenética mostraram que o SARS-Cov-2
está inserido  no subgênero  Sarbecovirus (gênero  Betacovirus),  assim como o já
conhecido SARS-Cov (ZHOU et al., 2020).

Estudos recentes sobre as formas de transmissão do novo coronavírus mostraram
que, além de gotículas, o vírus também pode ser transmitido através de aerossóis,
que podem se acumular, permanecer infecciosos no ar por horas e serem inalados
intensamente  para  os  pulmões  de  pessoas  expostas  (PRATHER;  WANG;
SCHOOLEY, 2020). Apesar dos avanços na pesquisa para prevenção e tratamento
da COVID-19, ainda não existe vacina eficaz nem anticorpos monoclonais contra o
SARS-CoV-2  e  não  há  medicamentos  específicos  para  o  tratamento  da  doença
(CASADEVALL; PIROFSKI, 2020). Os principais testes laboratoriais usados para o
diagnóstico da COVID-19 são a RT-PCR em tempo real, que se dá pela amplificação
de  ácidos  nucleicos,  além  deste,  testes  que  detectam  antígenos  presentes  na
superfície  do  vírus  e  testes  sorológicos  que  identificam  anticorpos  IgG  e  IgM
(MAGALHÃES, 2020).

A observação de como a doença caminha para diversas  localidades do Brasil aliada
ao aumento de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s) nos centros de saúde
traz à discussão a força com que esta doença modificou as medidas adotadas pelo
Governo do Estado do Ceará para melhor atender as pessoas com a COVID-19,
bem como os casos mais graves da doença. Portanto, o presente trabalho tem como
objetivo realizar uma análise epidemiológica da pandemia pelo novo coronavírus na
rede de saúde do Estado do Ceará. 

METODOLOGIA

O  estudo  trata-se  de  uma  pesquisa  epidemiológica  e  foi  realizado  pelo
embasamento  através  da  plataforma do  Governo  do Estado do Ceará  chamada
IntegraSUS (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, 2020), no qual foram utilizados
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indicadores  que  analisam o  impacto  que  o  novo  coronavírus  vem causando  no
Estado do Ceará,  estes indicadores são:  número de casos confirmados, taxa de
ocupação  dos  leitos  de  UTI,  quantidade  e  tipos  de  testes  diagnósticos  mais
utilizados no Estado e a taxa de casos confirmados entre os profissionais de saúde
que trabalham no combate ao vírus. É importante enfatizar que,  como os dados
utilizados  na  pesquisa  são  de  domínio  público,  não  foi  preciso  a  submissão  ao
Comitê de Ética e Pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como  dito  anteriormente,  a  COVID-19  é  uma  patologia  causada  pelo  novo
coronavírus  na  qual  se  espalhou  pelo  mundo  inteiro,  significando  a  pandemia
alertada pela OMS (Organização Mundial da Saúde), um microorganismo totalmente
inesperado que causou uma mudança repentina na vida da população mundial. No
Estado  do  Ceará  não  foi  diferente,  o  SARS-CoV-2  causou  temor  na  população
deixando dúvidas sobre a rede de saúde, tanto pública como privada. O temor do
colapso do SUS (Sistema Único de Saúde) foi um dos temas muito debatidos na
população cearense.

Segundo  dados  do  Governo  do  Estado  do  Ceará,  através  do  IntegraSUS
(GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,  2020),  do  início  da  pandemia  até  as  14
Horas e 02 Minutos do dia 11 de Julho de 2020, o Estado conta com 136.785 casos
confirmados  de  COVID-19,  dentre  estes,  as  regiões  que  obtiveram  maiores
confirmações  de  casos  por  infecção  pelo  vírus,  é  a  Região  Metropolitana  de
Fortaleza com 38.106 casos, seguida pela macrorregião de Sobral com 8.440 casos,
podendo-se perceber que em pouco tempo da pandemia o número de casos do
vírus  cresceu  mais  em  relação  a  outros  parâmetros  de  doenças  normalmente
causadas no período, como as arboviroses, detectando-se, dessa forma, o potencial
de contágio que o microorganismo causa na população.

O  gráfico  1  revela  a  ocorrência  em  um  dos  maiores  temores  relatados  pelas
autoridades, que é a taxa de ocupação dos leitos de UTI’s nas regiões do Estado do
Ceará. 
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De acordo com o gráfico de ocupação dos leitos, já é possível verificar taxas abaixo
da normalidade, como a Região Metropolitana de Fortaleza na qual possui índices
de  60,34% de  leitos  de  UTI  ocupados  por  COVID-19,  segundo  o  Ministério  da
Saúde, taxas abaixo de 80% é considerado um resultado relevante. Mas em relação
as outras regiões do Estado, percebe-se que ainda é preciso cautela, pois é notável
que  a  doença  avança  pelo  interior  do  Estado.  A  macrorregião  do  Cariri  possui
79,45% de leitos ocupados, já a macrorregião de Sobral (85,88%), Sertão Central
com 97,50% e Litoral Leste/Jaguaribe com 90%.

Diante dos fatos, é possível enfatizar taxas altas no interior do Estado, não podendo,
desse modo, abrandar as medidas de precaução do vírus como, higienização, uso
de máscaras e o mais importante, o isolamento social. Pois essas medidas permitem
que não haja a infecção pelo vírus de pessoa para pessoa, com isso, sem a novas
contaminações, consequentemente haverá redução na taxa de ocupação dos leitos
de UTI.

Como foi frisado uma alta quantidade de contaminação por COVID-19 na população
cearense, pode-se relacionar esse número de casos com o alto índice de testes
realizados, a tabela 1 faz referência ao número de testes realizados até o dia 11 de
julho de 2020.

Diante dos resultados expostos no quadro acima verifica-se uma alta quantidade de
testes realizados na população cearense. O Estado até então obteve uma totalidade
de 346.069 testes,  ou seja,  muitas pessoas foram testadas,  justificando os altos
números de casos confirmados registrados. Segundo o IntegraSUS (GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ, 2020) em cada mil habitantes, 40,94 pessoas foram testadas
e os exames mais utilizados na população foram: teste rápido (251.678) e RT-PCR
(85.028).

Desse modo, com um grande número de pessoas sendo testadas na rede de saúde
do Estado, é possível saber como o vírus está agindo em cada região, e com esses
dados,  é  vantajoso  para  as  equipes  de  saúde  saberem  se  comportar  e  adotar
medidas  que  busquem  minimizar  os  casos  de  COVID-19,  consequentemente,
reduzindo a tensão nas famílias do Ceará.

Um  outro  dado  muito  importante  é  em  relação  a  quantidade  de  contágio  nos
profissionais  de  saúde,  no  Estado  do  Ceará  foram  12.826  profissionais  como,
médicos, enfermeiros, biomédicos, entre outros. Estes que estão na linha de frente
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precisam  de  muita  cautela  no  cotidiano,  pois  a  facilidade  de  contágio  do  novo
coronavírus é alta. 

CONCLUSÕES

A alta testagem na população cearense mostra que há um alto número de casos da
doença COVID-19 no estado do Ceará. Ainda há regiões do estado que estão com
alto nível de ocupação de leitos, sendo, portanto, necessário manter de forma mais
rígida o isolamento social, para que não surjam mais casos e os leitos não voltem a
ficar no limite da capacidade máxima. É importante o trabalho multiprofissional no
combate  ao  novo  coronavírus,  desde  médicos  até  autoridades  políticas  locais.
Somente deste modo é possível vencer o caos que a pandemia atual tem causado
nas redes de saúde pública e privada. 
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