Boletim Epidemiológico

Doença pelo novo coronavírus
(COVID 19)
05 de Abril de 2021

A Secretaria Municipal de Saúde de Quixeré, através do Departamento de Vigilância em Saúde, vem
por meio deste INFORMAR sobre a epidemiologia da doença causada pelo novo Coronavírus

(COVID-19) no município de Quixeré.
Em 20/03/2020, o Ceará constatou a ocorrência de transmissão comunitária da COVID-19, entrando
em uma nova fase do enfrentamento à pandemia, chamada MITIGAÇÃO. Nesta nova etapa a
prioridade será evitar a evolução rápida de novos casos da doença e garantir a assistência das
pessoas vulneráveis e casos graves. Para a primeira finalidade, reforçam-se as recomendações de
distanciamento e redução da mobilidade das pessoas, especialmente as vulneráveis. Para a segunda
finalidade é necessário garantir a disponibilidade de profissionais, infraestrutura hospitalar e
insumos. Neste sentido, o COE-COVID-19 readequou a indicação de testes diagnósticos para a

COVID-19, em consonância com as novas recomendações do Ministério da Saúde.

SITUAÇÃO NO BRASIL
No Brasil, 13.013.601 casos de COVID-9 foram confirmados até 05 de Abril de 2021, com 332.752
óbitos. Dados do PAINEL CONASS – COVID-19 (http://www.conass.org.br/painelconasscovid19/).

SITUAÇÃO NO CEARÁ
No Ceará, até o dia 05 de Abril de 2021, foram confirmados 552.009 casos de COVID-19
laboratorialmente, e 14.407 óbitos - Informações da Secretaria Estadual da Saúde do Ceará –
INTEGRASUS/CE.

SITUAÇÃO EM QUIXERÉ
Em Quixeré, até o dia 05 de Abril de 2021, foram notificados 3.817 casos SUSPEITOS para COVID-19,
2.143 foram descartados, 1655 CONFIRMADOS e 19 encontram-se em investigação. Faz-se
importante informar que as amostras laboratoriais coletadas foram enviadas para o LACEN-CE
(Laboratório Central), laboratório de referência, em Fortaleza, e seguimos aguardando os
resultados.
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