
AÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO CEARÁ DURANTE A PANDEMIA

Decretos
● Criação do Plano de Contingência Estadual de Enfrentamento ao Novo Coronavírus (Covid-19), em 11/02/2020.
● Criação do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus no Ceará, em 13/03/2020.

Aquisição de novos hospitais
● Requisição do Hospital Leonardo Da Vinci, que estava fechado, mas foi equipado e adaptado pelo Estado para

atender exclusivamente pacientes Covid. O hospital começou a receber pacientes no dia 23/03/2020.
● Requisição do Hospital Batista no dia 15/04/2020. A unidade acrescentou mais 230 leitos à rede de

atendimento pública.

Plantão Coronavírus
● Criado mais um canal de comunicação com a população para tirar dúvidas sobre a Covid-19: o Plantão

Coronavírus. Por meio do whatsapp (85) 8439.0647, é possível até fazer uma autoavaliação do paciente por
uma equipe de saúde da Sesa. O Plantão Coronavírus nasceu como um apoio ao TeleSaúde, que recebeu quase
100 mil chamadas desde o seu lançamento.

Telemedicina
● Para dar suporte aos médicos de UTIs e UPAs que precisam de uma segunda opinião de especialista para

discussão de casos de Covid, a Sesa, em parceria com a ESP, criou o serviço de Telemedicina. Infectologistas,
pneumologistas e intensivistas estavam à frente do atendimento, que funciona de segunda a sábado, das 8h às
17h, pelo número (85) 98439-0220.

Chegada de equipamentos e insumos
● 26/04/2020 - 90 toneladas
● 18/05/2020 - 103,7 toneladas
● 27/06/2020 - 300 respiradores
● 04/07/2020 - 70 toneladas
● 17/07/2020 - 115 respiradores e 263 mil EPIs
● 17/08/2020 - 80 respiradores
● 03/09/2020 - 17.640.000 EPIs que chegaram pelo Porto do Pecém, por importação direta.

Unidades de Campanha – 1ª onda
● 27/04/2020: Início do funcionamento da unidade de campanha do Hospital Geral de Fortaleza (HGF), com 39

leitos de enfermaria destinados a casos de baixa complexidade após triagem na emergência Covid.
● 12/05/2020: Início do funcionamento da unidade de campanha do Hospital de Messejana (HM), com 35 leitos

de enfermaria de média complexidade.
● 01/05/2020: Início do funcionamento da unidade de campanha montado na quadra do prédio anexo ao

Hospital Geral César Cals (HGCC).
● 02/06/2020: Início do funcionamento da unidade de campanha do Hospital Regional do Sertão Central (HRSC),

com 40 leitos de enfermaria.
● 08/06/2020: Início do funcionamento da unidade de campanha do Hospital Regional Norte (HRN), com 42

leitos de enfermaria de média complexidade.

Unidades de Campanha – 2ª onda
● Durante a fase de diminuição de internações, os hospitais construídos pela Sesa permaneceram montados,

sendo utilizados para assistência aos cearenses com outras enfermidades. Quando a pandemia voltou a



agravar e aumentou a demanda da rede hospitalar estadual em 2021, o Estado reativou as estruturas dessas
unidades para o atendimento de pacientes Covid. Novas unidades foram montadas para reforçar  o
atendimento:

o Hospital de Messejana – 39 leitos.
o Hospital Regional Norte – 40 leitos.
o Hospital Regional do Sertão Central – 40 leitos.
o Hospital Regional do Cariri – 40 leitos.

Central de Ventiladores Mecânicos
● Uma ação colaborativa entre Sesa, ESP, Senai, Fiec, Funcap e outros órgãos voluntários promoveu o reparo de

ventiladores mecânicos que estavam sem uso, cadastrando-os e distribuindo-os nas unidades de saúde
necessitadas para tratamento da Covid-19. Além de trabalhar no conserto dos equipamentos, a ESP Ceará
ainda capacita profissionais a usarem os ventiladores mecânicos.

Testagem
● Em oito meses de pandemia, o Ceará realizou mais de um milhão de testes para Covid-19. Ao todo, foram

1.013.997 testes no Ceará até o dia 10 de novembro de 2020.
● Em junho, o Ceará deu início à maior pesquisa epidemiológica do País. Cerca de 120 profissionais da saúde

realizavam testes rápidos em domicílios da Capital, onde estavam concentrados o maior número de casos. A
pesquisa foi dividida em 3 fases, cada uma com 3.300 testes rápidos.

● 15 de junho de 2020: Início da testagem em sistema drive-thru no Hospital Geral de Fortaleza (HGF), com
agendamento pela plataforma Saúde Digital.

● 20 de julho de 2020: Início da testagem em sistema drive-thru no shopping RioMar Kennedy, com
agendamento pela plataforma Saúde Digital.

● Em agosto de 2020, a Secretaria da Saúde do Ceará disponibilizou mais dois centros de testagem para a
população: um em Fortaleza, na Praça do Ferreira, e outro em Maracanaú, no Hospital João Elísio de Holanda.
O serviço funciona de segunda a sexta, sem agendamento.

● Os quatro centros de testagem da Sesa totalizaram, em agosto, 10.857 exames coletados.
● Em 13 de julho de 2021, a Sesa implantou o Centro de Testagem para Viajantes, no aeroporto de Fortaleza. No

equipamento, além da aferição de temperatura corporal e triagem de sintomas realizadas pelas barreiras
sanitárias, os viajantes de voos nacionais poderão ser submetidos à testagem por amostragem.

Elmo
● Em maio de 2020, surgiu o Elmo, um capacete de respiração assistida de baixo custo que reduz a necessidade

de aparelhos de ventilação mecânica em 60% dos casos de Covid-19.
● No dia 23 de junho, foi feita a primeira utilização do Elmo em um paciente, uma mulher de 77 anos que estava

com quadro de pneumonia gerada por Covid-19. O resultado preliminar foi considerado satisfatório, com
aumento da saturação de oxigênio em poucos minutos de uso.

● Em dezembro de 2020, a Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP) começou os treinamentos dos profissionais de
saúde para uso do capacete Elmo. A meta inicial era capacitar 285 profissionais até março. Mais de 300
profissionais foram treinados em menos de dois meses.

● Em janeiro de 2021, instrutoras da ESP foram para Manaus, no Amazonas, capacitar profissionais da linha de
frente para o uso do equipamento. Em março, foi a vez do Maranhão.

● 1.967 capacetes Elmo já foram doados à Sesa para atender a rede pública de saúde estadual.
● Mais de 700 profissionais capacitados.
● 40 unidades foram doadas ao Governo do Maranhão e 64 profissionais de saúde maranhenses foram

capacitados.



● 65 unidades foram doadas ao Governo do Amazonas e 74 profissionais de saúde amazonenses foram
capacitados.

Ceará App e Saúde Digital
● Lançado em maio de 2020, o Ceará App é um aplicativo disponível para IOS e Android que funciona como um

hub de serviços digitais, tudo ao alcance da mão. Além da área da saúde, outros serviços estão incluídos no
aplicativo.

● Criação do Saúde Digital, sistema elaborado pela Sesa inicialmente para facilitar o acesso do usuário sobre
resultados de exames. Atualmente, a plataforma faz agendamento do teste para Covid-19, Cadastro Estadual
de Vacinação contra a doença, Selo Ambiente Seguro, entre outros serviços.

IntegraSUS
● A plataforma de transparência de dados foi de fundamental importância para a tomada de decisões durante a

pandemia. Disponibilizando inicialmente os números diários de casos suspeitos, confirmados e óbitos, o
IntegraSUS foi ganhando novos dashboards e funcionalidades, que permitiram informar a população e
imprensa sobre a disseminação do vírus no território cearense.

Transparência
● Em maio de 2020, o Ceará chegou, pela primeira vez, à marca de 100 pontos no ranking da Covid-19 no Brasil.

A avaliação é feita pela Open Knowledge Brasil (OKBR), que checa os dados e informações publicados por cada
estado sobre a pandemia.

● Em setembro, atingimos a pontuação máxima em transparência nas contratações emergenciais para o
enfrentamento à pandemia da Covid-19, pela segunda vez consecutiva, em ranking divulgado pela
Transparência Internacional Brasil.

Selo Estabelecimento Seguro
● Criação do Programa Selo Estabelecimento Seguro, para certificar empresas que cumprem medidas de

prevenção à Covid-19. A iniciativa contemplava os setores de hotelaria, alimentação e ensino.
● No dia 18 de dezembro de 2020, a Sesa concedeu o Selo Lazer Seguro ao Hotel Sonata de Iracema, o primeiro a

receber a certificação. No dia 23, foi a vez da entrega do Selo Ensino Seguro ao Colégio 7 de Setembro, ambos
em Fortaleza.

Preparação para a vacinação contra a Covid-19
● No dia 18 de dezembro, uma comitiva da Sesa esteve no campus da UFC para avaliar as condições dos freezers

de alta potência que a universidade cedeu à Secretaria da Saúde para o armazenamento das vacinas contra a
Covid-19. Os equipamentos têm capacidade para conservar cerca de 53 milhões de doses a uma temperatura
de 70 graus negativos.

● Antes de 2020 terminar, a Sesa firmou um acordo com a Fundação Butantan para o fornecimento de 2 milhões
de doses da vacina CoronaVac ao Estado. Um memorando de intenção foi assinado no dia 22 de dezembro pelo
secretário da Saúde do Ceará, Dr. Cabeto, e Rui Curi, presidente diretor da instituição paulista.

A vacinação contra a Covid-19
● No dia 17 de janeiro de 2020, o Butantan assinou o termo de compromisso com a Anvisa e a CoronaVac estava

oficialmente liberada para uso emergencial.
● No Ceará, a vacina chegou no começo da noite do dia 18 de janeiro. A primeira cearense a ser vacinada foi a

técnica de enfermagem Maria Silvana Souza dos Reis, de 51 anos, do Hospital Estadual Leonardo da Vinci
(HELV).



Cadastro Estadual de Vacinação
● Em março de 2021, a Sesa lançou o Cadastro Estadual de Vacinação, dentro da plataforma Saúde Digital, para

pessoas a partir de 18 anos. O objetivo é consolidar um censo de cearenses que precisam ser vacinados e,
assim, promover estratégias eficazes de imunização. Apesar do cadastro estar disponível para pessoas de 18 a
59 anos, o plano de vacinação segue as recomendações de imunizar inicialmente os quatro grupos prioritários.
Atualmente, já são mais de 5.600 cearenses cadastrados.

Vacinômetro
● Mais de 7 mil doses aplicadas.
● 4.884.532 1ª dose.
● 2.022.158 2ª dose.
● 154.840 de doses únicas.

Doses de esperança
● No dia 19 de março de 2021, o Ceará fechou acordo de compra direta com o Fundo Soberano Russo para

adquirir 5,87 milhões de doses da vacina Sputnik V, que tem eficácia comprovada de 91,4%. Com a aquisição
do imunizante, o Estado pretendia dar velocidade ao Plano Nacional de Imunizações (PNI) e acelerar a
vacinação dos cearenses. No início de agosto, o Consórcio Nordeste suspendeu a compra dos imunobiológicos
devido a limitações impostas pela Anvisa e a falta da inclusão do imunizante no PNI.

● O Estado fechou acordo para a aquisição direta de 3 milhões de doses da CoronaVac, com previsão para ser
entregue em setembro.

Ampliação de leitos
● Antes da pandemia: Até dezembro de 2019, a Rede Sesa contava com 13.660 leitos de UTI e enfermaria.
● Durante a 1ª onda da pandemia (maio de 2020), expandimos para 16.069 leitos de enfermaria e 1.347 de UTI

Covid.
● Já em março de 2021, houve um aumento de 25,9% nos leitos de enfermaria e de 264,4% nos de UTI Covid, em

relação a 2019.

Remuneração dos profissionais da saúde
● Em março de 2021 passou a vigorar o aumento na remuneração dos profissionais de saúde que atuam na linha

de frente da pandemia. Servidores públicos que desempenham Serviços Especializados de Saúde (SES) e
Atividades Auxiliares de Saúde, e que estão desenvolvendo direta e efetivamente assistência à saúde de
pacientes acometidos com Covid-19, receberão Gratificação de Incentivo às Atividades Especiais (Giate).

Suprimento de oxigênio hospitalar
● A Sesa também tem discutido a questão do suprimento de oxigênio hospitalar nas unidades de saúde

municipais. Em reunião com a Aprece, foi assegurado que a Sesa irá emergencialmente ajudar os municípios.
Foi ressaltado, ainda, que as unidades da Rede Sesa se prepararam, reservando estoque de oxigênio hospitalar
com número cinco vezes maior que o do primeiro pico em 2020, e garantindo esse abastecimento por 90 dias.

Programa Cuidar Melhor
● Lançado em janeiro de 2021, o Cuidar Melhor é uma iniciativa pioneira no Brasil com o objetivo de estabelecer

um pacto de cooperação entre Estado, municípios e sociedade, visando à melhoria dos resultados em saúde. O
programa pretende avançar no enfrentamento dos problemas que mais causam adoecimento e óbito na
população cearense, reduzindo a Mortalidade Infantil, Mortalidade por Acidente Vascular Cerebral (AVC) e por
Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), e Mortalidade por acidentes de trânsito envolvendo motocicletas.



Censo da Pessoa com Deficiência
● O cadastro da pessoa com deficiência é uma forma de conhecer o universo dessas pessoas e tornar acessíveis

ações e serviços de saúde.
● Por meio do cadastro, a Sesa busca identificar as pessoas com deficiência e suas necessidades. Esta ação

auxiliará no planejamento e organização dos serviços e demandas de saúde. O censo pretende obter
informações detalhadas sobre esse público, o que inclui seu contexto ambiental, socioeconômico, as
características educacionais, de moradia, a relação familiar, as barreiras enfrentadas, o acesso aos serviços de
saúde e sua condição de saúde.

Programa Ampliares
● O projeto é uma parceria entre Sesa e Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP), uma iniciativa que visa à

ampliação e regionalização das residências em saúde, com meta de capacitar 164 residentes no Estado até o
fim de 2021. Em seu primeiro mês de execução, em março deste ano, o programa já alcança cobertura das
cinco regiões de saúde do Ceará.

● Até 2020, as vagas eram concentradas em Fortaleza e ligadas, principalmente, à residência médica. Hoje, 691
residentes estão em formação atualmente em todo o Ceará.

● Nesta primeira fase, estão sendo ofertadas 80 vagas para médicos nas regiões Norte, Cariri, Sertão Central,
Fortaleza e Itapipoca.

● Mais 84 vagas estão ofertadas para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, para os hospitais regionais do Cariri
e do Sertão Central e outros 20 municípios.

Modernização dos hospitais
● O Programa de Modernização da Saúde prevê investimentos para reforma e ampliação das unidades da Rede

Sesa: Hospital de Messejana, Hospital de Redenção, Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar,
Hospital Infantil Albert Sabin, Hospital São José e Centro de Especialidades Pediátricas.

UTIs nos municípios do Interior
● Nova gestão da Sesa impulsiona a regionalização da Saúde de forma permanente.
● Até 2019: Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte e Barbalha.
● 2020 / 2021: Aquiraz, Eusébio, Caucaia, São Gonçalo do Amarante, Itapipoca, Maracanaú, Maranguape,

Redenção, Crateús, Tianguá, Canindé, Quixadá, Quixeramobim, Tauá, Limoeiro do Norte, Crato, Brejo Santo, Icó
e Iguatu.

Estudo internacional sugere que ações do Ceará conseguiram prevenir mais mortes por Covid-19
● A Science, uma das principais divulgadoras científicas do mundo, cita o Ceará como resiliente no combate à

pandemia de Covid-19 e afirma que ações locais realizadas pelo estado tiveram sucesso em prevenir ainda
mais mortes pela doença, mesmo diante das dificuldades em lidar com a pandemia.

Primeiro lockdown no Ceará reduziu em 26% mortalidade por Covid-19, diz estudo
● Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) aponta que o lockdown aplicado

pelo Governo do Ceará durante a primeira onda do coronavírus no estado reduziu a mortalidade por Covid-19
em 26%. Ou seja, se não tivessem sido aplicadas as medidas de restrição social naquele momento, o número
de óbitos poderia ser bastante superior entre março e junho de 2020.

Funsaúde
● Criada em setembro de 2020 pelo Governo do Ceará para desenvolver, agilizar e aperfeiçoar as ações e

serviços estaduais de saúde. Trata-se de uma entidade pública, de personalidade jurídica de direito privado,
sem fins lucrativos, que integra a administração indireta do Estado, representando um importante avanço para



a modernização e regionalização do Sistema Único de Saúde (SUS). A contratação de pessoal para FunSaúde
será mediante concurso público, licitação e controle interno e externo.

● A Funsaúde tem o compromisso com a regionalização, uma das diretrizes do SUS, e, por isso, atuará no
fortalecimento das estratégias que organizam o Sistema a partir do território.

Movimento Respira Ceará
● Uma iniciativa da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) em colaboração com a Câmara de Comércio

Brasil-Portugal (CBPCE) e a Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) para incentivar empresas a doarem
insumos e custearem a instalação de micro e miniusinas de oxigênio para hospitais do Estado, beneficiando
cerca de quatro milhões de cearenses permanentemente.

● 4 usinas já estão em fase de efetivação, localizadas em Quixadá, Sobral, Russas e Pacatuba.

Casa de Cuidados do Ceará
● Implementada no dia 24 de junho de 2021, a Casa de Cuidados do Ceará está estruturada no Hotel Recanto

Wirapuru, localizado dentro do Condomínio Espiritual Uirapuru (CEO), em Fortaleza.
● Tem o propósito de oferecer reabilitação humanizada e multidisciplinar aos cearenses em recuperação após

alta hospitalar, operando inicialmente com pacientes de Covid-19 que ficaram com sequelas e ainda precisam
de cuidados.

● O espaço conta com 130 leitos e mais 70 acomodações para que o paciente tenha a companhia de um familiar
na fase de reabilitação pós-Covid, além de área verde que possibilita ar fresco, tranquilidade e acessibilidade. A
Casa também será um centro de formação para cuidadores.

Concurso público
A Fundação Regional de Saúde (Funsaúde Ceará) realiza para concurso com mais de 6 mil vagas para a saúde do
Estado. O certame ocorre para cargos de assistência à saúde e cargos administrativos, com vagas de nível médio e
nível superior. A valorização profissional e aperfeiçoar o atendimento para o cidadão são os principais objetivos da
seleção.

Laboratório Central de Saúde Pública – Lacen
● Em abril de 2021, o Lacen adquiriu dois termocicladores para ampliar a realização diária das análises de RT-PCR

para Covid-19. Os equipamentos contemplarão também exames de outras doenças que chegam ao
laboratório.

● Em agosto, a unidade do Lacen de Juazeiro do Norte começou a realizar exames de RT-PCR para Covid-19, com
capacidade inicial para cerca de 200 testes diários e previsão de que este número salte para 400 testes/dia.

Variante Delta
● No final de julho de 2021, quatro exames RT-PCR realizados no Centro de Testagem de Viajantes do Aeroporto

Internacional de Fortaleza foram identificados como variante Delta do coronavírus. As análises foram feitas
pela Rede Genômica da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) Ceará em parceria com o Hemoce e o Lacen. Os
quatro passageiros, três mulheres e um homem com idades entre 22 e 26 anos, são moradores de Fortaleza
(dois), Caucaia e Itapipoca. Eles desembarcaram na capital cearense em três voos diferentes, oriundos do Rio
de Janeiro, entre os dias 19 e 21 de julho.

● No dia 5 de agosto, um profissional de saúde residente do município de Icó foi identificado como transmissão
comunitária da variante Delta do coronavírus no Ceará. Segundo informado pelo investigado, ele não viajou
recentemente para fora do Ceará nem teve contatos com viajantes.

Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – CIEVS



Em agosto de 2021, duas novas estruturas do CIEVS começaram a funcionar junto às Superintendências Norte e
Litoral Leste. A ampliação da Rede de Vigilância para as Regiões de Saúde possibilitará respostas mais rápidas às
demandas de emergência em saúde pública.

Hospital Universitário
O Hospital Universitário do Ceará (HUC) representará um esforço importante na oferta de atendimento à
população aliado à formação de novos profissionais. A unidade terá mais de 654 leitos de internação distribuídos
em três torres (clínica, cirúrgica e materno-infantil) e ocupará uma área de 79,5 mil m² dentro da Uece, em
Fortaleza. O equipamento vai receber um investimento do Governo do Ceará de R$ 274,7 milhões para as obras e
serviços de engenharia e arquitetura, montagem dos sistemas envolvidos e comissionamento das edificações.


