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Em dezembro de 2019, uma série de casos de pneumonia, sem etiologia
identificada, foi notificada na cidade de Wuhan, China (Zhu, 2020). O
agente identificado foi caracterizado como betacoronavirus, pertencente
ao subgênero sarbecovirus, da família Coronaviridae, tendo sido reconhecido como o sétimo coronavírus humano. O mesmo se mostrou geneticamente relacionado ao SARS-CoV, responsável pela epidemia de
SARS entre 2002 e 2004. O agente foi inicialmente denominado Novo
Coronavírus 2019 (nCoV) e posteriormente SARS-CoV-2. A doença por
ele causada foi denominada Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19).

Definição de Caso Suspeito
Síndrome Gripal (SG): Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre
(mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse,
coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos. OBS: Em crianças,
considera-se também obstrução nasal. Em idosos, deve-se considerar
critérios específicos de agravamento como sincope, confusão mental,
sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência. A febre pode estar
ausente e sintomas gastrointestinais (diarreia) podem estar presentes.

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): Indivíduo com SG que
apresente, dispneia/desconforto respiratório OU pressão ou dor persistente no tórax OU SpO² < 95% em ar ambiente OU coloração azulada
(cianose) dos lábios ou rosto. OBS: Em crianças deve-se observar batimentos de asa de nariz, tiragem intercostal, desidratação e inapetência.
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Fevereiro (SE 05 à SE 08) de 2021

O gráfico 1, trouxe os casos notificados e confirmados, referente a SE 05 (31/01/2021) à SE 08
(27/02/2021), que correspondem ao mês de fevereiro. Nesse período foram notificados 158 novos casos suspeitos para COVID-19, desses, 118 foram descartados, 40 foram confirmados laboratorialmente, evidenciando uma diminuição nos casos positivos em relação a Janeiro, que
teve o número de 49 casos positivos para COVID-19.

Gráfico 1: Número de casos notificados e confirmados da COVID-19 por data de início de sintomas, fevereiro de 2021, Alto Santo.
N= 158

Fonte: e-SUS notifica e SIVEP Gripe. Sujeitos a alterações.

Mesmo registrando uma diminuição no número de casos positivos, entre janeiro e fevereiro, não
se justifica qualquer mudança nas ações de prevenção contra a COVID-19, como também nas
restrições do convívio social implementadas pelo isolamento social decretado pela Secretaria de
Saúde do Estado do Ceará.
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Março (SE 09 à SE 12) de 2021
O gráfico 2 aponta a linha do tempo dos casos notificados e confirmados correspondentes a SE
09 (28/02/2021) à SE 12 (27/03/2021), que se refere ao mês de março. Aqui encontramos um
número de 255 novos casos suspeitos para COVID-19, onde, 211 foram descartados e 46 confirmados e 1 encontra-se em investigação. Notando, dessa forma, um pequeno aumento de casos
confirmados para COVID-19 em relação ao mês anterior.
Gráfico 2: Número de casos notificados e confirmados da COVID-19 data de início de sintomas,
março de 2021, Alto Santo.
N= 255

Fonte: e-SUS notifica e SIVEP Gripe. Sujeitos a alterações.

A média encontrada, de casos confirmados, do mês fevereiro foi 2,4 novos casos confirmados
por dia, enquanto que em março a média foi de 2,2 novos casos, mesmo apresentando um aumento de 3 novos casos positivos em relação a fevereiro, porém esse mês tem menos dias que
o mês seguinte, consequentemente o número de observações é menor, justificando a diferença.
Fica evidente em ambos os gráfico que existem dias silenciosos para COVID-19, ou seja, dias
em que se registra 0 novos casos positivos, evidenciando uma possível subnotificação de casos,
tendo em vista que o estado encontra-se em nível de Emergência Pública de Importância Nacional onde permanecemos com a transmissão local (de pessoa para pessoa).
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Gráfico 3: Número de casos notificados e confirmados da COVID-19 por data de início de sintomas, SE 10 de 2020 a SE 12 de 2021, Alto Santo.
N= 2.102

Fonte: e-SUS notifica e SIVEP Gripe. Sujeitos a alterações.

O gráfico 3 mostra toda a linha do tempo (SE 10 de 2020 à SE 12 de 2021) dos casos notificados e confirmados para COVID-19. É visível o aumento dos casos notificados e confirmados, no
mesmo período do ano 2020, em relação ao ano de 2021. Analisando a SE 10 de 2021 vemos o
número de 85 casos notificados como suspeitos para COVID-19 e desses 16 foram confirmado,
porém quando comparamos o mesmo período no ano anterior, vemos um dado totalmente distinto, onde o cenário era de 1 caso notificado e 0 casos confirmados, ou seja o território não registrava nenhum caso de COVID-19 e seguia silencioso. Na SE 12 de 2021 encontramos um aumento, dos casos confirmados, de mais de 100% em relação ao mesmo período no ano passado.
Nesse período encontramos o número de 2.102 casos notificados, 1.457 casos descartados e
644 casos confirma dos para COVID-19, onde desses 18 evoluíram para o óbitos e 625 foram
curados e 1 ainda encontra-se em investigação.
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Gráfico 4: Número de casos confirmados, por gênero e faixa etária, SE 10 de 2020 á SE 12 de
2021, Alto Santo.
N= 644

Fonte: e-SUS notifica e SIVEP Gripe. Sujeitos a alterações.

No que diz respeito ao gênero e idade dos casos confirmados de COVID-19, o gráfico 4 mostra
que o gênero mais acometido, foi o feminino com 355 casos confirmados, enquanto o masculino
teve 289 casos confirmados. Quanto à idade, identificou que a faixa etária entre 30 a 39 anos
teve o maior número de casos, com 174 pacientes positivos, seguido da faixa etária de 20 a 29
anos, com 126 pacientes confirmados.
O bairro com maior percentual de casos positivos é o bairro Centro com 28% de todos os casos
de COVID-19 do município. Seguidos dos bairros Pão de Açúcar (13,9%), Jardim (10,7%) e Alípio (10,1%). Também apresenta casos confirmados os seguintes bairros, distritos e zonas rurais:
Tibolo, Menino Deus, Batoque, Castanhão, Dom Pompeu, Cabrito, Bom Jesus, Ipanema, Carvalho, Açude Novo, Agrovila, Embrulhadas, Riacho Seco, André Dias, Armador, Lagoa Grande,
Patos, Recanto, Baixa da Umburana, Baixa Nova, Baixinha, Baixio Grande, Boa Fé, Boa Vista Iii,
Boqueirão Do Cunha, Cacimba do Cunha, Lagoa da Serra, Lagoa do Meio, Marrecas, Porção,
Vila Oriente, Arisco, Baixa dos Cabras, Batoquim, Conj. Hab. Vida Feliz, Ferraz, Formigueiro,
Ingá, Juremal, Logradouro do Incra, Morrinhos, Pesqueira, Taborna e Tabuleiro das Moças, contabilizando 48 localidades com casos confirmados para COVID-19 (Fonte: e-SUS notifica e SIVEP Gripe. Sujeitos a alterações).
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No momento, o município contabiliza 18 óbitos por COVID-19 confirmados. O primeiro óbito registrado, aconteceu em 22 de abril de 2020, trata-se de um mulher, 53 anos, residente da zona
rural e com fatores de risco associados (hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus).
Tabela 1: Número de óbitos por COVID – 19 por faixa etária, sexo e zona de residência, SE 10
de 2020 á SE 12 de 2021, Alto Santo.
N= 18
Faixa Etária

Sexo

Zona

20 a 49 anos

n
2

50 a 69 anos

2

70 anos ou mais

14

Feminino

7

Masculino

11

Urbana

8

Rural

6

Sem informação
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Fonte: SIVEP Gripe. Sujeitos a alterações.

Dos 18 óbitos confirmados, 14 estão na faixa etária acima dos 70 anos de idade, 2 óbitos na faixa etária de 50 a 69 anos e 2 óbito de 20 a 49 anos. Dos 18 óbitos, 3 não registraram ter algum
fator de risco ou comorbidade associados. Desses, 10 registraram ter alguma cardiopatia, 9 diabetes mellitus e 6, as duas condições associadas. Com relação ao sexo, 7 dos óbitos eram feminino e 11 do sexo masculino. Quanto a zona de residência, 8 residiam em zona urbana e 6 em
zona rural, e 4 estão sem informação.
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Ações realizadas em Fevereiro e Março de 2021
- Instituído o Comitê Gestor Extraordinário de Combate, Prevenção e Contingenciamento em Saúde da COVID-19;
- Divulgação diária de Boletim Epidemiológico;
- Reuniões semanais do Comitê Gestor Extraordinárias de Combate, Prevenção e Contingenciamento em Saúde da COVID-19;
- Testagem em Massa das Indústrias Têxteis do município;
- Investigação de surto em Queijeira;
- Testagem em Massa dos serviços essenciais;
- Testagem em Massa na sede município;
- Testagem em Massa na localidade do Batoque.
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