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A doença pelo coronavírus 2019 (COVID-19) conhecida como uma

Coordenação de enfrentamento da
COVID 19

infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-

Antonia Raquel Lopes Beserra

2, potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global. Tem como agente etiológico um betacoronavírus descoberto em amostras de lavado broncoalveolar obtidas de pacientes
com pneumonia de causa desconhecida na cidade de Wuhan, província de Hubei, China, em dezembro de 2019¹.
Desde então vários países registraram casos de COVID -19, em 3
de fevereiro de 2020 foi declarada Emergência em Saúde Pública de
importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana
pelo novo Coronavírus (Portaria GM 188/2020)². O Brasil teve o primeiro caso confirmado em fevereiro no município de São Paulo e
em 20 de março de 2020, foi declarada a transmissão comunitária
da doença em todo território nacional³.
Em 15 de março de 2020 a secretaria de saúde do estado do Ceará
confirmou os três primeiros casos de COVID-19 no estado. Em 03
de abril de 2020 o governador Camilo Santana declarou estado de
calamidade pública até o dia 31 de dezembro de 2020, devido ao
novo coronavírus⁴. O município de Mombaça registrou o primeiro
caso suspeito de COVID-19 dia 20 de março, um adolescente com
Síndrome gripal com história de contato com pessoas recém chegadas de São Paulo, sendo o mesmo confirmado após realização de
exame.
De modo geral, a forma clinica pode ser classificados em: Caso assintomático caracterizado por teste laboratorial positivo para covid19 e ausência de sintomas ou fase pré sintomática; Caso leve com
a presença de sintomas não específicos, como tosse, dor de garganta ou coriza, seguido ou não de anosmia, ageusia, diarreia, dor abdominal, febre, calafrios, mialgia, fadiga e/ou cefaleia; Caso mode-
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rado onde os sintomas mais frequentes podem incluir desde sinais leves da doença, como tosse persistente e febre persistente diária, até sinais de piora progressiva de outro sintoma relacionado à covid-19
(adinamia, prostração, hiporexia, diarreia), além da presença de pneumonia sem sinais ou sintomas de
gravidade; e a forma grave com o surgimento da Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG (Síndrome
Gripal que apresente dispneia/desconforto respiratório ou pressão persistente no tórax ou saturação de
oxigenio menor que 95% em ar ambiente ou coloração azulada de lábios ou rosto)¹. Não necessariamente todos os indivíduos desenvolvem todas as fases.
Sua transmissão, com base no conhecimento científico adquirido até o presente momento, ocorre através
da entrada do vírus no trato respiratório, através do contato com gotículas de secreções, a exemplo muco
nasal. Isso pode acontecer através do contato direto com as secreções da pessoa infectada, pela tosse
ou espirro, ou de forma indireta, pelo contato com superfícies e utensílios contaminados, levando-se as
partículas ao nariz ou à boca através das mãos. É reconhecido que pode haver transmissão présintomática, em geral 48 horas antes do inicio dos sintomas, na fase sintomática, como também de indivíduos assintomáticos⁵.
O diagnóstico se dar através da identificação de antígenos pelo RT PCR ou teste rápido antígeno e de
anticorpos através de exames sorológicos na detecção de anticorpos IgM, IgA e/ou IgG produzidos pela
resposta imunológica do indivíduo em relação ao vírus SARS-CoV-2. As principais metodologias são: Ensaio Imunoenzimático (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay – Elisa), Imunoensaio por Quimioluminescência (Clia) e Imunoensaio por Eletroquimioluminescência (Eclia). Podendo também ser utilizado como
ferramenta para o diagnóstico exame de imagem (tomografia computadorizada de alta resolução –
TCAR) que apresentem alterações como lesão em vidro fosco ou Halo reverso¹.
No que diz respeito ao tratamento as terapias partem da compreensão de alguns pressupostos teóricos
relacionados à patogênese e à história natural da doença, sintomatologia instalada e agravos presentes.
Baseados nesta compreensão pode se lançar mão de: terapia antiviral, antimicrobiana, imunomoduladora
(anti-inflamatória), anticoagulante e suporte ventilatório⁵. Sendo em grande maioria da população uma
doença viral auto limitada sem a necessidade de grandes intervenções.
No Brasil, até o dia 02 de junho de 2021 totalizou 16.624.480 infectados confirmados pelo novo coronavírus e foram registrados 465.199 óbitos⁵. No estado do Ceará, até o dia 02 de junho de junho de 2021,
foram contabilizados 809.608 casos confirmados e o registro de 20.720 óbitos com taxa de letalidade de
2,6%⁵, apresentando-se menor que a taxa de letalidade do Brasil que é de 2,8%⁵.
O enfrentamento a pandemia do novo coronavírus é hoje um dos principais desafios da saúde pública no
mundo, exige de seus gestores a atuação na vigilância, investimento em tecnologias de terapia intensiva,
aumento de recursos materiais e humanos, além do impacto na economia mundial devido às medidas de
isolamento adotadas na tentativa de conter o avanço do contágio com a paralisação de serviços e fechamento do comércio.
Diante de tudo isso é de extrema importância à observação da situação da COVID-19 no município de
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de Mombaça, a fim de direcionar as ações de enfrentamento da mesma. Visto que é fundamental que
essas decisões sejam baseadas nas melhores evidências disponíveis e comunicadas de forma transparente, para se promover a confiança da população.
Cenário da COVID-19 de 2020 a maio de 2021
Foram registrados 3236 casos confirmados de infecção pelo
novo coronavírus no município de Mombaça de 2020 a maio de
2021. Com uma taxa de incidência (N° de casos de COVID
desde janeiro de 2020/ população estimada no município X
100.000) de 7.319,1 casos/100.000 habitantes. O maior número de casos confirmados foi registrado no mês de fevereiro de
2021, seguido de junho de 2020. Percebe-se uma concentração maior de casos nos primeiros cinco meses de 2021, com
um acumulado de 1.829 casos confirmados se comparado ao
montante de todo o ano de 2020 com 1.407 casos.
Gráfico 01: Número de casos confirmados e incidência acumulada por 100.000/hab de COVID-19 em
Mombaça, Ceará de janeiro de 2020 a maio de 2021.

Fonte:ESUS VE/ SESA Acesso em: 31/05/2021

O ―pico‖ de casos confirmados da primeira onda epidêmica ocorreu em junho de 2020 com um
total de 490 casos no mês. Seguiu-se período de redução que se estendeu até agosto, quando a
transmissão tendeu a níveis residuais. Em outubro, uma nova onda epidêmica se inicia, embora
com propagação mais lenta, atingindo um segundo ―pico‖ em fevereiro. Comparado ao município
de Fortaleza que registrou o primeiro ―pico‖ em meados de abril e maio de 2020 e a ―segunda
onda‖ com o ápice entre março e abril de 2021¹.
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A distribuição de casos por gênero revelou que 57,1% dos casos confirmados de COVID-19 foram em mulheres, situação semelhante a do estado do Ceará que apresenta um percentual maior de pessoas do sexo feminino de aproximadamente 54% em relação ao outro sexo. Quanto à
raça percebe-se uma predominância dos pardos (53%), seguidos dos brancos (13,8%), mostrase com o mesmo comportamento do Estado do Ceará que apresenta um índice de pardos de
59,4%⁸.
Na tabela 1 podemos ver que a distribuição de casos por gênero revelou que 57,1% dos casos confirmados de COVID-19 foram em mulheres. Quanto à raça percebe-se uma predominância dos pardos (53%),
seguidos dos brancos (13,8%). N=3.236.
Variáveis

N.

%

1847

57,1

1389

42,9

Raça
Amarela
Branca

209
755

6,5
23,3

Ignorado

447

13,8

Parda

1714

53,0

Sexo
Feminino
Masculino

Fonte:ESUS VE/ SESA Acesso em: 31/05/2021

Em relação à área de residência a distribuição dos casos é possível observar que a predominância dos
casos se encontra nos bairros da zona urbana. Das localidades da zona rural a maior concentração foi
identificada no distrito de Morada Nova (6,7%) dos casos. Foram identificadas registros de casos confirmados de COVID - 19 em todos os bairros e distritos de Mombaça. Na figura a seguir é possível observar
a distribuição territorial desses casos.

Quanto à distribuição geográfica podemos observar uma concentração dos casos na zona urbana, é perceptível uma distribuição mais reduzida pelas áreas de sede rural, visto que todas somadas equivalem a apenas 17,5% de todos os casos no município de Mombaça. Sendo o menor índice na localidade de Boa Vista. Os dados corroboram com outros achados em outras regiões do Brasil, onde pesquisadores observaram o fato de que o este vírus se propaga com mais
facilidade em áreas mais populosa e com poucas medidas de precaução¹³.
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Figura 01: Distribuição territorial dos casos de COVID-19 em Mombaça de 2020 a maio de 2021.

Fonte: ESUS VE/SESA Acesso em: 31/05/2021

Com relação à distribuição etária (Gráfico 2) há uma predominância de casos confirmados na faixa de 30
a 39 anos, seguidos de 20 a 29 anos. Com uma mediana de 38 anos e o intervalo entre as idades de 0 a
102 anos.
Gráfico 02: Distribuição por faixa etária dos casos confirmados de COVID-19 em Mombaça, CE de janeiro de 2020 a maio de 2021.

O maior número de registros estão
entre os jovens de 20 a 39 anos. Fato esse sendo atribuído por pesquisadores por fatores comportamentais de exposição, seja no trabalho,
reuniões, ou até mesmo ao fato de
frequentarem festas clandestinas e
eventos fechados¹¹.

Fonte: ESUS VE/SESA Acesso em: 31/05/2021

Pode-se observar também que a faixa etária de 30 a 59 concentram 49,5% de todos os casos
confirmados em Mombaça no período avaliado, situação semelhante foi destacada pela FIOCRUZ em abril de 2021 em relação ao aumento de casos do novo coronavírus nessa faixa etária¹².
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Quanto aos tipos de testes utilizados no diagnóstico foram encontrados: eliza IgM, RT-PCR, teste rápido – antígeno e teste rápido anticorpo, não foi possível observar diagnósticos por imagem,
pois a ferramenta do ESUS VE não dispõe da opção de inclusão do resultado deste exame no
momento da notificação, apenas no momento de encerramento dos casos, pode-se encerrar a
investigação como confirmado por critério de imagem.
Gráfico 03: Distribuição dos casos confirmados de COVID -19 por método de confirmação laboratorial em Mombaça, CE de janeiro de 2020 a maio de 2021.

O RT—PCR é considerado ―padrão ouro‖
no diagnóstico confirmatório de doença
pelo novo corona vírus.

Fonte: ESUS-VE/SESA Acesso em:31/05/2021

Tabela 02: Distribuição dos percentuais dos casos de SRAG confirmados de COVID -19 segundo perfil
clinico e evolução no município de Mombaça, CE de janeiro de 2020 a maio de 2021. N=243.
Foram registrados 243 casos de Síndrome da Angustia Variáveis
Respiratória Aguda Grave (SRAG) no ano de 2020 até

Internamento em UTI
Suporte ventilatório

maio de 2021, o equivalente a 7,5% dos casos confir- Invasivo
mados no município nesse período. A seguir podemos Não invasivo
Não fez uso

acompanhar a distribuição quanto internamento em Não informado
UTI, utilização de suporte ventilatório e evolução dos Sintomas
casos.
Nesse período o município de Mombaça alcançou uma letalidade de 3,3%, taxa mais elevada
comparada ao valor de 2,8% referente a letalidade em todo estado do Ceará.

%
37,8
24,7
50,2
5,8
19,3

Febre

73,2

Tosse
Dispneia
hipossaturação
Desconforto respiratório

79,4
69,1
60,9
54,7

Dor de garganta
Perde de olfato e paladar

26,7
4,1

Evolução do caso
Óbito
Cura

44
46,5

Não informado

9,5

Fonte: ESUS-VE/SESA Acesso em:31/05/2021
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A seguir podemos observar o perfil sócio demográfico e clinico dos casos que evoluíram para
óbito.
Tabela 03: Distribuição dos percentuais dos casos de COVID 19 que evoluíram para óbito segundo perfil sócio demográfico e clinico no município de Mombaça, CE de janeiro de 2020 a
maio de 2021. N=107.
Variáveis
Sexo
Masculino
Feminino
Raça
Branca
Preta
Amarela
Parda
Faixa etária
20 a 29
30 a 39
40 a 49
50 a 59
60 a 69
70 a 79
Maior de 80
Local de residência

n

%

63
44

58,8
41,2

26
01
08
70

24,2
0,9
7,5
65,4

1
5
12
10
13
36
30

0,9
4,7
11,3
9,3
12,1
33,6
28,1

Urbana
Comorbidades
Possuíam comorbidades
Doença cardiovascular
Diabetes mellitus
Obesidade
Puérpera
Internamento em UTI
Uso de suporte ventilatório
Invasivo
Não invasivo

77

72

79
34
27
13
01
64

78,3
31,7
25,2
12,1
0,9
59,8

51
43

47,7
40,1

Fonte: SIVEPGRIPE/ SESA Acesso em:31/05/2021
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Mombaça

registrou

dois

―picos‖ de casos de COVID –
19, o primeiro em junho de
2020 e o segundo ainda maior em fevereiro de 2021. Com
uma predominância de pessoas do sexo feminino entre os
casos confirmados, porem em
relação aos óbitos essa proporção é maior entre os homens.
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RECOMENDAÇÕES
Dada a importância das ações para o controle da pandemia do
novo coronavirus e o impacto dessas medidas na saúde pública
a nível global, e a magnitude da segunda onda vivida no ano de
2021, recomendo:
A Gestão e a Secretaria Municpial de Saíde:
A intensificação das ações de enfrentamento a pandemia da
COVID-19, realizando com cautela as ações de flexibilização
das medidas de isolamento, haja vista ser o distanciamento social responsável pela diminuição da disseminação do vírus. Com

Entre as características só-

a manutenção de fiscalização do cumprimento das medidas re-

cias demográficas dos casos

comendadas em decretos Estaduais e municipais.

notificados

podemos

citar

também que a maioria dos
casos ocorreu em pessoas da
cor parda, residentes da zona
urbana e em nos jovens, principalmente de 30 a 39 anos.
No período analisado 243
pessoas (7,5%) dos casos
confirmados

de

COVID-19

desenvolveram a SRAG, destas 37,8% foram internadas
em UTI e 44% evoluíram para
o óbito. As principais comorbidades citadas entre os pacientes que desenvolveram a
forma grave foram: doenças
cardiovasculares,
mellitus e obesidade.

diabetes

Que as ações de enfrentamento ao COVID devem ser intensificadas na zona urbana onde se concentram a maior parcela de
casos confirmados da doença, com maior foco nas áreas de
concentração de pessoas, como: comercio, bancos e bares e
restaurantes.
Faz se necessário a garantia de testagem da população, priorizando a utilização de teste antígeno, preferencialmente RT
PCR.
A população em geral:
A população em geral a manutenção das medidas de distanciamento social, uso da máscara como medida de prevenção individual.
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