
panorama de ações
no enfrentamento 
à covid-19

J U N H o  2 0 2 0



saúde



Casos confirmados + estimativa de casos 
Série temporal de casos confirmados e positivos + exames em análise 

(74% de positividade)

Fonte: PMF/SMS/COVIS/CEVEPI
Dados atualizados em 01/06/2020 às 11h47



Casos confirmados + estimativa de casos 
média semanal de casos confirmados e confirmados+ exames em análise (74% de positividade)

Fonte: SESA/IntegraSUS 
Dados atualizados em 01/06/2020 às 10h11



Série temporal dos óbitos confirmados

Fonte: PMF/SMS/COVIS/CEVEPI
Dados atualizados em 01/06/2020 às 11h47



Fonte: PMF/SMS/COVIS/CEVEPI
Dados atualizados em 01/06/2020 às 11h47

média semanal de óbitos 
segundo semana epidemiológica



Fonte: 
PMF/SMS/COVIS/CEVEPI/SESA/IntegraSUS
Dados atualizados em 01/06/2020 às 11h47

média semanal de casos positivos e óbitos



Fonte: UNISUS

Média diária de pacientes em UPAS e hospitais municipais
que demandaram internação em Leitos COVID-19 (Enfermaria e UTI),  segundo Semana Epidemiológica (SE)



Fonte: PMF/SMS/COVIS/CEVEPI
Dados atualizados em 01/06/2020 às 11h47

Fonte: SESA/IntegraSUS 
Dados atualizados em 01/06/2020 às 10h11

Casos confirmados por sexo
segundo grupo etário

óbitos confirmados por sexo
segundo grupo etário

N=2.278



REDUÇÃO DE 49% 
EM COMPARAÇÃO A 

1º Q DE MAIO NO 
ATENDIMENTO DAS 
SÍNDROMES GRIPAIS

ATENÇÃO PRIMÁRIA 
COMPARATIVO DOS ATENDIMENTO MÉDICO GERAIS x SÍDROME GRIPAL

FONTE: FASTMEDIC



COMPARATIVO DE ATENDIMENTOS DE SÍNDROME GRIPAL
POSTOS DE SAÚDE 2019 x 2020



DEMANDAS ASSISTENCIAIS - UPAS MUNICIPAIS
DEMANDA GERAL DIÁRIA



DEMANDAS ASSISTENCIAIS - UPAS MUNICIPAIS
DEMANDA SÍNDROME GRIPAL DIÁRIA 



DEMANDAS ASSISTENCIAIS - UPAS MUNICIPAIS
DEMANDA INTERNAÇÕES DIÁRIAS 



DEMANDAS ASSISTENCIAIS - UPAS MUNICIPAIS
PACIENTES VENTILAÇÃO MECÂNICA



Demanda diária nos postos de saúde
Atendimento de síndromes respiratórias agudas

Fonte: FASTMEDIC

abril 2020 maio 2020



isolamento social



DEMANDA TRANSPORTE PÚBLICO



DEMANDA TRANSPORTE PÚBLICO



VARIAÇÃO NO VOLUME DE TRÁFEGO



VOLUME DE TRÁFEGO - REGIONAIS



VOLUME DE TRÁFEGO - REGIONAIS



Atenção Primária



Fortalecimento
do número de

médicos:
contratação de

155 médicos
para os postos

(desde março)

Protocolo 
de identificação 
de risco e diagnóstico 
com novos equipamentos:  
oxímetros nos 
113 postos 
da Cidade

Investimento em laboratórios clínicos



Acompanhamento

domiciliar

de 20 mil pacientes

de grupo de riscos

assistidos pelos

ACS e aCE

Entrega domiciliar

de medicamentos

de uso contínuo a

pacientes com

mais de 60 anos

já cadastrados 

Novas

ferramentas

para acompanhar

diabéticos e evitar

aglomeração

nos postos



Vacinação

ampliação da campanha contra a gripe H1N1 em 
escolas (descentralização para evitar aglomeração)

vacinação em domicílio para idosos acamados e para 
maiores de 80 anos (Programa Melhor 
em casa e Saúde da Família)

Drives durante início da campanha contra gripe



Funcionamento de
12 postos de saúde
aos sábados e domingos

Transporte sanitário



Fonte: PAGES

REMOÇÃO DE PACIENTES
(TRANSPORTE SANITÁRIO/SAMU)



ADESÃO À RECOMENDAÇÃO TRATAMENTO PRECOCE
Dispensação de Prednisona 20mg e de Azitromicina 500mg 

Período de 20/04/2020 a 15/05/2020

277% PREDNISONA 
305% AZITROMICINA

prednisona azitromicina



ações de busca ativa
monitoramento de casos
(27/04 A 15/05)
GRUPOS DE RISCO (> 60 ANOS, NÃO IDOSOS 
COM COMORBIDADE, GESTANTES E PUERPERAS)

TOTAL

NÚMERO DE
PACIENTES
VISITADOS
POR ACS

NÚMERO DE PACIENTES
ATENDIDOS/ACOMPANHADOS

NÚMERO DE 
PACIENTES 

MONITORADOS 
À DISTÂNCIACASOS LEVES CASOS MODERADOS

A GRAVE 

21.638 4.502 566 1.348

Número de visitas dos ACE / 
Mobilizador social Casos Suspeitos

100.072 3.582



Novos postos e expansões de postos previstas

Regional I - Posto Goiabeiras 
Regional VI - Posto Alameda das Palmeiras
(previsão de entrega: junho)

Em construção

Regional III - Posto CDFAM - parceria com a UFC
(previsão de entrega: em definição)

Em EXPANSão



UPAs



Expansão de leitos das UPAs

40
40
30
30
30

Itaperi:
Jangurussu:

edson queiroz:
Vila Velha:
Bom Jardim:

170
  leitos 

de observação



Equipes nas 6 UPAs municipais



6 diurno + 5 noturno
3 por plantão
13 plantão diurno + 10 plantão noturno
6 assistentes + 1 plantão
1 técnico de laboratório 
1 técnico em radiologia 
1 assistente de Farmácia

Médico:
Enfermeiro:

Técnico de enfermagem:
Assistente social:

Médico:
Enfermeiro:

Técnico de enfermagem:

1 por plantão
1 por plantão
3 por plantão

1 por plantão
1 por plantão
3 por plantão

Médico:
Enfermeiro:

Técnico de enfermagem:

Bom Jardim, Vila Velha e edson queiroz

anexo 1 anexo 2



anexo

5 médicos dia + 4 noite
1 médico chefe de equipe 
3 enfermeiros
12 técnicos de enfermagem 
6 assistentes + 1 plantão
1 técnico de radiologia 
1 técnico de laboratório 
1 técnico de farmácia

Médico:
Enfermeiro:

Técnico de enfermagem:
Assistente social:

1 por plantão
1 por plantão
4 por plantão
1 diarista médico 6 horas
1 diarista de enfermagem 8 horas

Médico:
Enfermeiro:

Técnico de enfermagem:

Cristo Redentor, Itaperi e Jangurussu



Atenção Hospitalar



*capacidade total: 336 leitos

número de leitos Covid já abertos e planejados

IJF 2
90 UTI + 10 (Junho/2020)
40 Enfermaria

Presidente Vargas*
280 LEITOS DE INTERNAÇÃO
SENDO 17 UTI

PARCERIA COM HOSP. FERNANDES TÁVORA
8 UTI + 40 Enfermaria

Frotinha Antônio Bezerra
10 UTI
16 UTU
16 Enfermaria

Hospital da Mulher
10 UTI
70 Enfermaria
+ 4 LEITOS COM RESPIRADORES (03/06)

Sopai (pediatria)
60 Enfermaria



leitos covid-19 | projeção até 08/06

unidades de saúde - fortaleza uti enfermaria observação
ijf2 100 40 -
upa Edson Queiroz - - 30
upa itaperi - - 40
upa jangurussu - - 40
upa vila velha - - 30
upa bom jardim - - 30
sopai (pediatra) - 60 -
presidente vargas*

*capacidade total: 336 leitos

56 224 -
hospital da mulher 10 70 -
frotinha antônio bezerra 10 32 (16 utU) -
fernandes távora (parceria) 8 40 -
hospital da criança - 70 -
total por tipo de leito: 184 536 170

total:

890



Número de admissões, altas e
taxas de óbitos



ijf 2
(março a 01/06)

Números de paciente acolhidos:
Altas:

Ocupação de leitos:
Óbitos:

402 (264 UTI e 138 Enfermaria)
136
95,56% UTI e 100% Enfermaria
126



(18/04 a 01/06)

presidente vargas

Números de paciente acolhidos:
Altas:

Ocupação de Leitos:
Óbitos:

1.002 pacientes 
721 desde a inauguração
149 leitos ocupados
111



(01/05 a 01/06)

hospital da mulher

Números de paciente acolhidos:
Altas total:

Ocupação de Leitos:
Óbitos:

140 (22 UTI e 118 enfermaria)
72 
51 enfermaria (72%) / 9 UTI (90%)
8



frotinha antônio bezerra

Números de paciente acolhidos:
Altas total:

Ocupação de Leitos:
Óbitos:

Transferências:

243
26
17 enf (81%), 10 uti (100%), 2 utu (12%)
118
50

(Unidade Covid desde 14/05. por ser hospital porta aberta, recebe pacientes desde 23/03)

(14/05 a 31/05)



(03/04 a 01/06)

sopai (pediatria)

Números de paciente acolhidos:
Altas total:

Ocupação de Leitos:
Óbitos:

Transferências:

24
20
2 COVID + 16 (30%)
0
2



EFETIVAÇÃO DO ISOLAMENTO SOCIAL



Ações integradas para filas bancárias 
(MP/MPF/Defensoria)

Objetivos
orientar sobre distanciamento de 1,5 metro 

coibir comércio ambulante no entorno

sensibilizar quanto à importância de ficar em casa

Órgãos envolvidos
Agefis, Guarda Municipal, Defesa Civil, AMC, 

Agentes de Cidadania e educadores sociais da Funci

Atuação
Segunda a sábado | 7h às 14h

Entorno de agências da Caixa + outros 
bancos + lotéricas próximas

Plantões noturnos (Agefis e Guarda Municipal): 
fiscalizações para inibir uso de cadeiras/bancos 

de plásticos para venda de lugares nas filas



Organização
Implantação de gradis 

para bloqueio das principais 
vias ao redor e direcionar 

fluxo de pedestres

Educação
distribuição de panfletos 

e uso de caixas de som 
portáteis e megafones 

para mensagens 
de prevenção

Proteção
distribuição de máscaras 

de tecido; álcool em gel 70% 
para pessoas nas filas; 

marcações no chão e com 
cones; toldos para proteção 

contra sol e chuvas



Distribuição diária de
2.500 kits de máscaras (1 par cada) 
5 mil máscaras distribuídas do projeto 
“Todos com Máscara”

2.500 pessoas abordadas por dia 
aproximadamente no entorno 
de agências bancárias e lotéricas



Fiscalizações integradas
(PMF/GE)

Ações
Prevenção, monitoramento e dispersão de aglomerações

Encerramentos de festas e combate à poluição sonora

Fiscalizações a estabelecimentos abertos irregularmente e obras

Abordagens orientativas em espaços públicos (praças, orla, Centro e outros)

Distribuição de máscaras de tecido

Feiras: Agefis e GM percorrem pontos tradicionais de feiras de madrugada para inibir montagem de 

barracas + retorno aos locais pela manhã para dispersar aglomerações geradas por ambulantes



Agentes de trânsito: abordagens preventivas e reforço no controle de circulação 

nos quatro turnos em toda a Cidade, priorizando bairros das Regionais I 

e V (estatística elevada de desrespeito ao isolamento social)

Agentes de Cidadania: abordagem orientativa, distribuição de 11 mil máscaras 

e material educativo (Pirambu, Cristo Redentor e Vila Velha)

guarda municipal: ações de fiscalização, barreiras fixas, blitze móveis



isolamento social rígido



PROTEÇÃO SOCIAL E ECONÔMICA
DOS MAIS VULNERÁVEIS



Iniciativa da Prefeitura de Fortaleza com apoio 
do Governo do Estado, Fundação Edson Queiroz/Universidade 
de Fortaleza, Senai Ceará e empresa Guararapes. 

Todos com Máscara



objetivos: 

fomentar a produção 
e distribuir à população 

3 milhões
de máscaras de tecido 

confeccionadas por profissionais autônomos 

de costura, microempreendedores e microempresas

Participantes recebem todo material necessário: 

tecido, linha e elástico

Kit acompanha 2 unidades
(laváveis e reutilizáveis)

+
manual de orientação

1.690 profissionais autônomos 
de costura classificados 

5.217 inscritos de 112 bairros



2 milhões
de máscaras já entregues 
(distribuição desde 20/04)

Para estudantes da rede pública, 
beneficiários do Comida em Casa 
e Renda em Casa, grupos em 
situação de vulnerabilidade, 
guardas municipais, policiais, 
profissionais da limpeza, 
agentes de cidadania e 
população em geral



Renda em Casa



Auxílio de R$ 100

para13.669 pessoas
por 2 meses

(feirantes, ambulantes e artesãos, 

empreendedores cadastrados nos 

projetos Meu Carrinho Empreendedor, Mulher 

Empreendedora e Meu Bairro Empreendedor)

Repasse por meio de transferência

ou ordem bancária

Auxílio em cesta básica

         para cerca de 16.000 pessoas
por 2 meses

(taxistas, mototaxistas, 

motoristas de transporte 

escolar, motoristas de aplicativos, 

carroceiros e catadores de recicláveis)

Entrega nas escolas municipais

29.699
pessoas

atendidas



Critério: cadastro ativo na base de 

dados da Prefeitura até 31 de março de 2020

contato direto da SDE com beneficiários 

por telefone, SMS ou WhatsApp

Beneficiários devem atualizar dados (para 

garantir que as informações estejam corretas) 

no site rendaemcasa.fortaleza.ce.gov.br

Para dúvidas e esclarecimentos: telefone 156 

e rendaemcasa@sde.fortaleza.ce.gov.br



Comida em Casa



Para beneficiar 

108 mil famílias
2 cestas para cada
do Cadastro Único que não 
possuem componente na 
Rede Municipal de Ensino

Benefício eventual dentro da Política 
Nacional da Assistência Social

131 mil 
cestas básicas
entregues (61% do total previsto)

em abril e maio

2 fases concluídas

Entrega nas escolas 
municipais e Secretarias Regionais

Para alcançar 100%, SDHDS planeja 3ª fase de entrega (previsão: junho/2020)



uma força para a cultura



auxílio emergencial de

R$ 1 milhão 
aos profissionais 

da cultura de maior

vulnerabilidade 

socioeconômica

auxílio  de R$ 200 
para até 5 mil trabalhadores

Antecipação de 25% do IX Edital das Artes 
(referente ao ano de 2020) 

Aprovação pela Câmara Municipal 
em 15/04 para fomentar a manutenção 
das atividades de profissionais 
do setor cultural



4.954 inscritos realizaram o cadastro 
já foram pagos 1.942 trabalhadores
os demais estão em tramitação

Profissionais* de 114 bairros de todas as Regionais: 
Regional I: 304 / Regional II: 233 / Regional III: 321 / 
Regional IV: 353 / Regional V: 475 / Regional VI: 383 / Centro: 66

* inscritos na 1ª fase

1ª fase de
inscrição
+ prorrogação



VIII EDITAL DAS ARTES



Investimento total de R$ 4,1 milhões
em fomento às artes da capital cearense

nas linguagens Audiovisual, Artes Visuais, Fotografia, 
Literatura, Música, Teatro, Dança, Circo, Humor, Moda, 
Mídia Digital, Artesanato e Cultura Tradicional e Popular

Inscrições: 9 de agosto a 9 de setembro/2019
Resultado final: 12 de março/2020

Status: pagamento encontra-se em fase final (repasse da Sefin)

142
 projetos 



Kits de alimentação
para alunos da rede municipal



Entrega de kits de alimentação para os 
231 mil alunos matriculados da Rede Municipal de Ensino

Status: 
1ª e 2ª etapa 
finalizadas
(março e abril) 
3ª etapa iniciada 
em 25/05

+ 4.600 toneladas de alimentos 
+ 2.772.000 unidades de ovos
+ 651 mil máscaras para 
   alunos e familiares

Recursos municipais e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)



 
Objetivo: complementar a alimentação 
durante suspensão das aulas presenciais 
+ colaborar com a imunidade (gêneros 
alimentícios ofertam carboidratos, 
proteínas, vitaminas e minerais)

Distribuição: nas unidades escolares 
> Direção da escola estabelece cronograma, 
entra em contato e informa dia e horário 
(pai, mãe ou responsável, para evitar 
aglomerações)

o Kit contém: 
•  1 caixa com 12 ovos 
•  arroz branco (2kg) 
•  feijão (1kg) 
•  açúcar (1 kg) 
•  farinha de mandioca (1 kg) 
•  sal (1 kg) 
•  macarrão espaguete (1 pacote) 
•  biscoito (1 pacote) 
•  farinha de milho (1 pacote) 
•  óleo de soja (1 garrafa)  



Ações para população em situação de rua



Abertura de 3 abrigos extras 
(Solon Pinheiro, Barra do Ceará e Dom Manuel) 

+ 170 vagas

3 Acolhimentos extras 
para crianças e adolescentes

Sendo 1 abrigo temporário para isolamento 
(casos suspeitos e/ou confirmados
de covid-19)



Refeitório social

Descentralização para 
evitar aglomeração

Fornecimento de 1 mil quentinhas 
diariamente (10h às 13h) em 
pontos estratégicos

Manutenção da entrega 
de sopas no endereço da unidade

Restaurante Popular

Descentralização para 
evitar aglomeração

Entrega de cestas básicas nas 
casas dos 1.500 usuários 
cadastrados

800 cestas básicas 
já foram entregues



“Higiene
  Cidadã”

2 espaços (Almirante Barroso, 531 - Praia de Iracema / 
Avenida Dom Manuel, 1250 – Centro)

Funcionamento: todos os dias, 9h às 19h

Banheiros com chuveiro, espaço dedicado à higiene pessoal, 
pias externas e bebedouros

Média de 100 atendimentos por dia (cada unidade)

Parceria 
com SMS

Profissionais nos equipamentos semanalmente 
para avaliar encaminhamentos 

Equipes dos Centros Pops nas ruas para esclarecimentos 
e redução de danos (oferta de alimento e água) 

Distribuição de máscaras (1.500 unidades já entregues) 



parceria com a SMS



Medida do Governo do Estado COM Distribuição 
executada pela Prefeitura de Fortaleza 
para auxílio às famílias vulneráveis 

Distribuição Vale-gás



Dá direito a uma recarga de gás de cozinha
(Famílias beneficiárias do Cartão MAIS Infância; beneficiárias do Bolsa Família 
com renda per capita igual ou inferior a R$ 89,34 inseridas no Cadastro Único)

Serão 3 lotes de vales. 11 mil famílias SERÃO beneficiadas No 1º

27 Cras mobilizados na entrega do vale-gás

Prefeitura convoca os contemplados por ligação telefônica

Para atualização de contato para PMF chegar até o beneficiário:
coronavirus.fortaleza.ce.gov.br



Plano de prorrogações de prazos 
de tributos municipais



Suspensão e Prorrogação de Tributos Municipais
(Decreto 14.637, de 07 de abril de 2020)

ISS

Alteração do pagamento de ISS para micro e pequenos empresários, que apuram 
na forma do Simples Nacional, referente aos meses de março, abril e maio, que fica 
prorrogado para os meses de julho, agosto e setembro, respectivamente 

Alteração do pagamento de ISS para o microempreendedor individual (MEI), 
referente aos meses de março, abril e maio, que fica prorrogado para os meses 
de outubro, novembro e dezembro, respectivamente

suspensão por 90 dias das notificações referentes às ações fiscais e aos prazos 
relativos ao Processo Administrativo e sua tramitação no Contencioso 
Administrativo Tributário do município de Fortaleza (CAT)



Suspensão por 90 dias do prazo de vencimento das certidões referentes à situações fiscais

Comércio informal (ambulantes, bancas de revistas, quiosques ou similares e feiras livres): 
isenção por 90 dias do pagamento de valores sobre as permissões e as autorizações 
de funcionamento

Ficam suspensos por 90 dias, os atos de cobrança administrativa e judicial de crédito 
tributário, inclusive quanto à apresentação a protesto de Certidões de Dívida Ativa, 
aos atos de ajuizamento de execuções fiscais e à inscrição em Dívida Ativa 
do Município, à exceção dos créditos com iminente prescrição



Nova Estrutura de Acolhimento
para pacientes INFECTADOS em situação de Vulnerabilidade.
INTERNAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA QUARENTENA FORA DE CASA

Leitos Fundação Itaú



Parceria Fundação Itaú com 

Governo do Estado, 

Prefeitura de Fortaleza e

Instituto da Primeira 
Infância (Iprede)

200 
leitos
no cfo 
para pacientes com 
covid-19 que sejam de 
áreas mais vulneráveis



Bolsa Jovem



2 mil
bolsas
disponibilizadas

Valor total (global): 

R$ 11.337.300,00/mês
3 Áreas: 
desportiva, 
artístico-cultural, 
liderança social juvenil

Balanço atual: 1.829 jovens recebem benefício regularmente
(Cortes: jovens que desistiram ou descumpriram o edital)



GOVERNANÇA/TRANSPARÊNCIA/
COMUNICAÇÃO



Composição

Comitê de Controle Interno, Transparência e Governança 
(Decreto Nº 14.642, de 09 de abril de 2020)

Comitê

CGM

SEPOG

SMS

SME

pgm

Seger
Gabinete do Prefeito

SEGOV



Atribuições:

Transparência dos atos praticados pela PMF 

Acompanhamento das contratações públicas

Interlocução com órgãos de controle externo 

Apoio institucional aos órgãos da PMF na tomada de decisões gerenciais 

Edição de atos para orientar processos internos de contratação em observância à legislação 

Disponibilização de assessores jurídicos para trabalho em regime de força-tarefa 

Centralização de respostas e informações para entes externos, quando demandados



Mais

Portal da Transparência - ÁREA EXCLUSIVA > divulgação dos contratos firmados, 
processos de aquisição, despesas aplicadas e instituição de ouvidoria

Coleção Legislação - Covid-19 > compilado dos decretos, portarias, leis, resoluções 
e demais normativas instituídas durante a pandemia (municipal, estadual e federal)



Reconhecimento – 4º lugar no ranking da transparência
Ranking da organização global Transparência Internacional (TI)  

No Brasil, somente 5 capitais 
obtiveram avaliação 
entre ótimo e bom

Fortaleza conquistou 4º lugar
Avaliação do acesso pleno, ágil e fácil 
aos dados sobre contratações emergenciais 
das 26 prefeituras das capitais brasileiras e 
de 26 governos dos estados e Distrito Federal 



Comunicação e Mobilização Popular

Reuniões semanais 
com instituições que 
fazem parte do 
comitê estadual

Reuniões com 
lideranças 
comunitárias 
de bairros/
regiões

Reuniões com 
conselhos 
locais de 
saúde

Reuniões com 
lideranças 
religiosas



Comunicação e Mobilização Popular

Reuniões com 
a Câmara 
Municipal e 
vereadores 
de regiões 
específicas 
da cidade

Carros de som 
comunitários

Mobilização de 
agentes de 
cidadania e 
agentes de 
endemias

Campanhas 
publicitárias 
de massa 
para TV/
rádio/
redes sociais



oBRIGADO!


