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LISTA DE ABREVIATURA E SIGLAS

ANVISA
CIEVS 

COMOECOV

COIMPE COVID-19
CONESP

COE-nCoV
COVID-19

EqSF
HMEB

HMJMJ
HRSC
IBGE

LACEN
MS

NESMS
OMS

SAMU
SAE

SARA
SARS
SESA

SG
SRAG
SMSQ

SVO
SUS

UAPS
UNICOVID

UPA

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde
Comissão Municipal Organizadora das Operações de Enfrentamento
à COVID 19 (COMITÊ DE GESTÃO DE CRISE)
Comitê Intersetorial de Monitoramento e Planejamento para o Enfrentamento à COVID-19
Conselho de Especialistas em Saúde
Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública
Infecção pelo novo Coronavírus
Equipe Saúde da Família
Hospital Municipal Dr. Eudásio Barroso
Hospital Maternidade Jesus Maria José
Hospital Regional do Sertão Central
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Laboratório Central
Ministério da Saúde
Núcleo de Educação e Mobilização Social
Organização Mundial da Saúde
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
Serviço de Atenção Especializada
Síndrome da Angústia Respiratória Aguda
SevereAcuteRespiratorySyndrome
Secretaria Estadual da Saúde do Ceará
Síndrome Gripal
Síndrome Respiratória Aguda Grave
Secretaria Municipal de Saúde de Quixadá
Serviço de Verificação de Óbito
Sistema Único de Saúde
Unidade de Atenção Primária à Saúde
Hospital de Campanha HMEB – leitos ampliados
Unidade de Pronto Atendimento
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APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA COVID-19 
EM QUIXADÁ-CEARÁ

O município de Quixadá notificou, em 11 de março de 2020, o seu primeiro caso 
suspeito de COVID – 19” e desde então a Prefeitura de Quixadá através da Secretaria 
de Saúde e sua equipe de Epidemiologia passou a registrar, monitorar e analisar a 
propagação e o comportamento do vírus Sars-CoV-2 no município de Quixadá. Em 17 
de abril de 2020, a Secretaria de Saúde passou a publicar e atualizar, diariamente, 
seu boletim epidemiológico no site da Prefeitura de Quixadá - http://quixada.ce.gov.
br/coronavirus/ e em vários canais oficiais de comunicação, além de encaminhar 
através de release para os meios de comunicação da cidade e do Estado essas infor-
mações.

As informações produzidas pela Epidemiologia têm sido fundamental para a to-
mada de decisões pelos Comitês de Enfrentamento ao COVID-19 e todos os setores 
da administração direta e indireta, tanto no planejamento, quanto na implementação 
das estratégias urgentes no setor de saúde como a busca ativa, monitoramento, re-
gistro, análise dos casos suspeitos e/ou confirmados com COVID-19 como no asses-
soramento para a definição das ações intersetoriais e do próprio Gabinete do Prefeito 
como os Decretos com as medidas de isolamento social e o ordenamento em geral do 
funcionamento de comércio e serviços.

A discreta, mas sustentada, melhora da situação epidemiológica, notadamente 
na sede do município,sugere que se caminha para uma estabilização dos casos o que 
permite e dá suporte à recomendação das medidas a serem elencadas e adotadas 
neste novo cenário de preparação para a flexibilização do isolamento social e a re-
tomada de determinadas atividades como os atendimentos eletivos nos serviços de 
saúde quanto nos outros setores como comércio e serviços.

Gráfico 1 - Número de casos acumulados de COVID-19 por semana epidemiológica. 
Quixadá, 30 de junho de 2020.

Fonte: REDCAP, ESUS VE e SIVEP gripe. Dados sujeitos a alterações.
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Gráfico 2 - Número de casos novos de COVID-19 por semana epidemiológica. 
Quixadá, 30 de junho de 2020.

Fonte: REDCAP, ESUS VE e SIVEP gripe. Dados sujeitos a alterações.

PANORAMA ECONÔMICO, CARACTERÍSTICAS LOCAIS, 
MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS E LINHA 
CRONOLÓGICA DE RETOMADA DA ECONOMIA

A população de Quixadá, segundo o IBGE é estimada, em 2019, em 87.728 
habitantes (IBGE Cidades). Com o Produto Interno Bruto (PIB per capita municipal) 
em 2017 estimado em R$ 10.822,44, o município pontua no racking da economia, a 
56ª posição no estado; a 1ª na microrregião quando tratamos de SERVIÇOS.

Esse cenário mostra o quão desafiador, considerando o potencial na área de 
serviços, esse momento da pandemia tem fragilizado uma das riquezas de nossa 
cidade. 

Não se pode desconsiderar, ainda no setor de serviços, o turismo de negócios, 
religioso, de esportes e cultural de nossa cidade.

Em número de empresas e organizações atuantes na economia local, ainda 
segundo o IBGE, Quixadá ocupa a 17ª no estado e a 1ª na microrregião, totalizando 
995 negócios. Esse número é muito superior, considerando o período da estimativa, 
2018, a informalidade, subnotificação e os avanços e investimentos econômicos 
vividos no último período.
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CRONOLOGIA DAS POLÍTICAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL PARA O ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS – 
COVID19.

DATA RESPONSÁVEL/LOCAL EVENTO 

MARÇO 

02/03/2020 SMSQ Roda de Gestão sobre situação 
epidemiológica das arboviroses e COVID-19 – 
discussão sobre os insumos e EPIs. 

02/03/2020 SMSQ Estabelece equipe de distribuição, controle 
de EPIs e orientação para uso racional no 
âmbito dos serviços assistenciais. 

11/03/2020 SMSQ Par�cipação dos profissionais de saúde no 
Fórum Macrorregional do Sertão Central 
sobre COVID-19 

10/03/2020 SMSQ Roda de Gestão sobre situação 
epidemiológica das arboviroses e COVID-19 

10/03/2020 Gabinete do Prefeito Reunião Intersetorial para medidas de 
Enfrentamento á COVID-19 (Presentes: 
Prefeito; Secretária de Saúde; Secretário de 
Administração; Secretário de 
Desenvolvimento e Turismo; Secretário de 
Cultura).  

14/03/2020 SMSQ Estabelece o Tira-dúvidas sobre o novo 
coronavírus pelo telefone (88) 9 9208 57 69 

16/03/2020 SMSQ LACEN – Fortaleza informa exame nega�vo 
do primeiro suspeito de COVID-19 do 
município de Quixadá 

16/03/2020 SMSQ Envia ao MPCE cópia do Plano Municipal de 
Enfrentamento à COVID-19 

16/03/2020 SMSQ Protocola, junto à SESA-CE, entrega de cópia 
do Plano de Enfrentamento à COVID-19. 

16/03/2020

 

Gabinete do Prefeito

 Decreto 08/2020, Prefeito determinando 
uma série de medidas emergenciais, de 
prevenção, enfrentamento e combate ao 
novo coronavírus (COVID-19) isolamento 
Social em consonância com o Decreto nº 
33.510/2020 do Governador para isolamento 
social e outras medidas. 

16/03/2020 Gabinete do Prefeito Elaboração da arte do cartaz com 
orientações sobre COVID-19 e ações de 
prevenção 

17/03/2020 SMSQ Emissão diária de Bole�m Informa�vo sobre 
a situação epidemiológica da COVID-19 em 
Quixadá com publicação nas redes sociais e 
grupos de whatsapp. 

17/03/2020 SMSQ/SME Reunião do Prefeito e a Secretária de Saúde 
com diretores de escolas públicas e privadas 
realizada na Escola Pe. Vicente-Quixadá 

18/03/2020 CMSQ Reunião do Plenário do Conselho Municipal 
de Saúde com informes e discussão sobre o 
Plano de Enfrentamento à COVID-19, dando 
ciência do projeto de transformar a Unidade 
de Atenção Primária do Pu�ú-UAPS em 
Hospital de Campanha para pacientes com 
COVID-19 

18/03/2020 SMSQ A�vidades educa�vas sobre arboviroses, 
COVID-19 e HPV no distrito de Várzea da 
Onça 

19/03/2020 SMSQ Reunião com os Coordenadores de Serviços 
de Saúde para alinhamento das ações de 
Enfrentamento à COVID-19 

19/03/2020 SMSQ Montagem de kits com os cartazes sobre a 
COVID-19 e organograma de  distribuição 
em estabelecimentos comerciais e outras 
ins�tuições de Quixadá. 

19/03/2020 SMSQ Adequação das normas de controle, 
distribuição e monitoramento dos EPIs 
mediante orientação dos protocolos do MS 
e da SESA-CE. 

20/03/2020 Gabinete do Prefeito Decreta estado de emergência  no âmbito 
do município de Quixadá, intensifica 
medidas para o enfrentamento do novo 
coronavírus e dá outras providências.  

20/03/2020 SMSQ Alinhamento das informações e u�lização 
de EPIs pelos funcionários do administra�vo 
da Secretaria de Saúde 

20/03/2020 Gabinete do Prefeito Reunião com representes do comércio para 
discussão das medidas de contenção na 
transmissão do novo coronavírus  

20/03/2020 SMSQ Afixação de cartazes, orientações a 
comerciantes, clientes e veiculação de 
spots e abordagens educa�vas em carro de 
som. 

20/03/2020 SMSQ Contratação de Estúdio paraelaboração de 
textos, gravação de spot e agendamento de 
carros de sons para a campanha “Fique em 
Casa”. 

21/03/2020 SMSQ Ampliação do serviço de telefônico de 
informações e orientações na pandemia 
COVID-19 com a implantação do 
serviço”Plantão Telefônico TeleCorona” 
agora com dois números: 

(88) 9.9207-6019 e (88) 9.208-5769 

21 e 
23/03/20 

SMSQ Veiculação de spots em todos os bairros da 
sede cidade com o suporte de 04 carros de 
sons nos períodos manhã, tarde e noite com 
a campanha “Fique em Casa”. 

22/03/20 SMSQ UBS – Centro: montagem da estrutura do 
Drive-Thru  da campanha de vacinação para 
idosos - final da tarde.    

23/03/20 

 

SMSQ Instalação de tenda na UBS-Centro para 
esquema de Drive-Thru da campanha de 
vacinação contra influenza para idosos e 
ações educa�vas de prevenção ao novo 
coronavírus.. 

23/03/2020 SMSQ  Suspensão dos atendimentos ele�vos da 
Odontologia nas UAPS conforme orientação 
do MS 

23/03/2020 Câmara de Vereadores de 
Quixadá 

Aprovação de projeto de lei que dispõe 
sobre suprimento de fundos para despesas 
imediatas para enfrentamento da COVID-19 

23/03/2020 a 
27/03/2020 

SMSQ/SME/SDS Campanha de vacinação conta a gripe e 
ação de educação em saúde sobre COVID-

28/03/2020 SMSQ Recebimento de dois resultados posi�vos 
para novo coronavírus em duas pessoas de 
Quixadá (exames foram solicitados ainda no 
dia 16/03 e liberados em 28/03 pelo LACEN-
FORTALEZA). 

30/03/2020 Gabinete do Prefeito de 
Quixadá 

Decreto Nº 10/2020 do Prefeito de Quixadá 
prorroga medidas para isolamento socialem 
consonância com o Decreto Nº 33.532/2020 
do Governador do Ceará, Camilo Santana, 
prorroga o isolamento social. 

30/03/2020 SMSQ Bairro Centro: veiculação de 02 horas de 
spots e abordagens educa�vas em carro de 
som em ação de sensibilização em comércios 
essenciais, orientado sobre as medidas de 
distanciamento nas filas e a importância da 
restrição social. 

31/03/2020 Gabinete do Prefeito Decreto Municipal Nº 12/2020 ins�tui 
Conselho de Especialistas em Saúde-CONESP 
para aconselhamento nas ações para o 
Enfrentamento à COVID-19. 

ABRIL 

07/04/2020 Gabinete do Prefeito Decreto Municipal Nº 15/2020 ins�tui 
Comitê Intersetorial de Monitoramento e 
Planejamento para o Enfrentamento à 
COVID-19 

12/04/2020 Gabinete do Prefeito Decreto 18/2020 implementa novas 
medidas restri�vas para

 enfrentamento ao avanço da

 
COVID-19 nos territórios

 

municipais, no contexto do estado

 

de emergência em saúde pública,

 

decorrente da pandemia – –

 

COVID 19.

 

13/04/2020 SMSQ Inicia a distribuição de máscaras de tecido 
para os grupos de risco 

MAIO 

01/05/2020 SMSQ  Entrega oficial da Unidade COVID-19 com 15 
leitos, sendo 03 de enfermaria e 12 de 
isolamento. 

04/05/2020 SMSQ Ampliação do quadro de enfermeiros no 
Teleconsulta Coronavírus; 

07/05/2020 Gabinete do Prefeito Decreto nº 25/2020Amplia as medidas de 
enfrentamento à COVID-19 e declara zona 
de contenção à propagação do novo 
coronavírus restringindo circulação, 
operação de serviços e a�vidades na área. 

07/05/2020 SMSQ-ACE Higienização diária com solução das 
ins�tuições financeiras (bancos, lotéricas), 
farmácias, comércios de alimentos, 
mercado municipal, unidades de saúde e 
transportes sanitários. 

09/05/2020 SMSQ Ampliação do serviço de Teleconsulta 
médicos com a inclusão de 02 médicos 
fazendo Telemedicina conforme Portaria 
MS nº 467, de 20 de março de 2020; 

11/05/2020 SMSQ Adequação do Centro Cirúrgico do HMEB 
para criação de 10 novos leitos exclusivos 
para internação de casos suspeitos de 
COVID-19 

14/05/2020 SMSQ Reunião com representantes do IBOPE para 
firmar parceria e apoio na realização da 
pesquisa do MS/UFPel e IBOPE  

15/05/2020 SMSQ Inquérito epidemiológico no Condomínio 
Rachel de Queiroz com realização aleatória 
na razão de 20 testes para cada 1000 
pessoas, tendo sido realizados 107 testes 
com obje�vo de iden�ficar a distribuição do 
novo coronavírus naquela comunidade. 

16 e 17/05 SMSQ Ampliação das equipes de visita domiciliar 
para avaliação dos pacientes e 
monitoramento do cumprimento da 
quarentena. 
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DATA RESPONSÁVEL/LOCAL EVENTO 

MARÇO 

02/03/2020 SMSQ Roda de Gestão sobre situação 
epidemiológica das arboviroses e COVID-19 – 
discussão sobre os insumos e EPIs. 

02/03/2020 SMSQ Estabelece equipe de distribuição, controle 
de EPIs e orientação para uso racional no 
âmbito dos serviços assistenciais. 

11/03/2020 SMSQ Par�cipação dos profissionais de saúde no 
Fórum Macrorregional do Sertão Central 
sobre COVID-19 

10/03/2020 SMSQ Roda de Gestão sobre situação 
epidemiológica das arboviroses e COVID-19 

10/03/2020 Gabinete do Prefeito Reunião Intersetorial para medidas de 
Enfrentamento á COVID-19 (Presentes: 
Prefeito; Secretária de Saúde; Secretário de 
Administração; Secretário de 
Desenvolvimento e Turismo; Secretário de 
Cultura).  

14/03/2020 SMSQ Estabelece o Tira-dúvidas sobre o novo 
coronavírus pelo telefone (88) 9 9208 57 69 

16/03/2020 SMSQ LACEN – Fortaleza informa exame nega�vo 
do primeiro suspeito de COVID-19 do 
município de Quixadá 

16/03/2020 SMSQ Envia ao MPCE cópia do Plano Municipal de 
Enfrentamento à COVID-19 

16/03/2020 SMSQ Protocola, junto à SESA-CE, entrega de cópia 
do Plano de Enfrentamento à COVID-19. 

16/03/2020

 

Gabinete do Prefeito

 Decreto 08/2020, Prefeito determinando 
uma série de medidas emergenciais, de 
prevenção, enfrentamento e combate ao 
novo coronavírus (COVID-19) isolamento 
Social em consonância com o Decreto nº 
33.510/2020 do Governador para isolamento 
social e outras medidas. 

16/03/2020 Gabinete do Prefeito Elaboração da arte do cartaz com 
orientações sobre COVID-19 e ações de 
prevenção 

17/03/2020 SMSQ Emissão diária de Bole�m Informa�vo sobre 
a situação epidemiológica da COVID-19 em 
Quixadá com publicação nas redes sociais e 
grupos de whatsapp. 

17/03/2020 SMSQ/SME Reunião do Prefeito e a Secretária de Saúde 
com diretores de escolas públicas e privadas 
realizada na Escola Pe. Vicente-Quixadá 

18/03/2020 CMSQ Reunião do Plenário do Conselho Municipal 
de Saúde com informes e discussão sobre o 
Plano de Enfrentamento à COVID-19, dando 
ciência do projeto de transformar a Unidade 
de Atenção Primária do Pu�ú-UAPS em 
Hospital de Campanha para pacientes com 
COVID-19 

18/03/2020 SMSQ A�vidades educa�vas sobre arboviroses, 
COVID-19 e HPV no distrito de Várzea da 
Onça 

19/03/2020 SMSQ Reunião com os Coordenadores de Serviços 
de Saúde para alinhamento das ações de 
Enfrentamento à COVID-19 

19/03/2020 SMSQ Montagem de kits com os cartazes sobre a 
COVID-19 e organograma de  distribuição 
em estabelecimentos comerciais e outras 
ins�tuições de Quixadá. 

19/03/2020 SMSQ Adequação das normas de controle, 
distribuição e monitoramento dos EPIs 
mediante orientação dos protocolos do MS 
e da SESA-CE. 

20/03/2020 Gabinete do Prefeito Decreta estado de emergência  no âmbito 
do município de Quixadá, intensifica 
medidas para o enfrentamento do novo 
coronavírus e dá outras providências.  

20/03/2020 SMSQ Alinhamento das informações e u�lização 
de EPIs pelos funcionários do administra�vo 
da Secretaria de Saúde 

20/03/2020 Gabinete do Prefeito Reunião com representes do comércio para 
discussão das medidas de contenção na 
transmissão do novo coronavírus  

20/03/2020 SMSQ Afixação de cartazes, orientações a 
comerciantes, clientes e veiculação de 
spots e abordagens educa�vas em carro de 
som. 

20/03/2020 SMSQ Contratação de Estúdio paraelaboração de 
textos, gravação de spot e agendamento de 
carros de sons para a campanha “Fique em 
Casa”. 

21/03/2020 SMSQ Ampliação do serviço de telefônico de 
informações e orientações na pandemia 
COVID-19 com a implantação do 
serviço”Plantão Telefônico TeleCorona” 
agora com dois números: 

(88) 9.9207-6019 e (88) 9.208-5769 

21 e 
23/03/20 

SMSQ Veiculação de spots em todos os bairros da 
sede cidade com o suporte de 04 carros de 
sons nos períodos manhã, tarde e noite com 
a campanha “Fique em Casa”. 

22/03/20 SMSQ UBS – Centro: montagem da estrutura do 
Drive-Thru  da campanha de vacinação para 
idosos - final da tarde.    

23/03/20 

 

SMSQ Instalação de tenda na UBS-Centro para 
esquema de Drive-Thru da campanha de 
vacinação contra influenza para idosos e 
ações educa�vas de prevenção ao novo 
coronavírus.. 

23/03/2020 SMSQ  Suspensão dos atendimentos ele�vos da 
Odontologia nas UAPS conforme orientação 
do MS 

23/03/2020 Câmara de Vereadores de 
Quixadá 

Aprovação de projeto de lei que dispõe 
sobre suprimento de fundos para despesas 
imediatas para enfrentamento da COVID-19 

23/03/2020 a 
27/03/2020 

SMSQ/SME/SDS Campanha de vacinação conta a gripe e 
ação de educação em saúde sobre COVID-

28/03/2020 SMSQ Recebimento de dois resultados posi�vos 
para novo coronavírus em duas pessoas de 
Quixadá (exames foram solicitados ainda no 
dia 16/03 e liberados em 28/03 pelo LACEN-
FORTALEZA). 

30/03/2020 Gabinete do Prefeito de 
Quixadá 

Decreto Nº 10/2020 do Prefeito de Quixadá 
prorroga medidas para isolamento socialem 
consonância com o Decreto Nº 33.532/2020 
do Governador do Ceará, Camilo Santana, 
prorroga o isolamento social. 

30/03/2020 SMSQ Bairro Centro: veiculação de 02 horas de 
spots e abordagens educa�vas em carro de 
som em ação de sensibilização em comércios 
essenciais, orientado sobre as medidas de 
distanciamento nas filas e a importância da 
restrição social. 

31/03/2020 Gabinete do Prefeito Decreto Municipal Nº 12/2020 ins�tui 
Conselho de Especialistas em Saúde-CONESP 
para aconselhamento nas ações para o 
Enfrentamento à COVID-19. 

ABRIL 

07/04/2020 Gabinete do Prefeito Decreto Municipal Nº 15/2020 ins�tui 
Comitê Intersetorial de Monitoramento e 
Planejamento para o Enfrentamento à 
COVID-19 

12/04/2020 Gabinete do Prefeito Decreto 18/2020 implementa novas 
medidas restri�vas para

 enfrentamento ao avanço da

 
COVID-19 nos territórios

 

municipais, no contexto do estado

 

de emergência em saúde pública,

 

decorrente da pandemia – –

 

COVID 19.

 

13/04/2020 SMSQ Inicia a distribuição de máscaras de tecido 
para os grupos de risco 

MAIO 

01/05/2020 SMSQ  Entrega oficial da Unidade COVID-19 com 15 
leitos, sendo 03 de enfermaria e 12 de 
isolamento. 

04/05/2020 SMSQ Ampliação do quadro de enfermeiros no 
Teleconsulta Coronavírus; 

07/05/2020 Gabinete do Prefeito Decreto nº 25/2020Amplia as medidas de 
enfrentamento à COVID-19 e declara zona 
de contenção à propagação do novo 
coronavírus restringindo circulação, 
operação de serviços e a�vidades na área. 

07/05/2020 SMSQ-ACE Higienização diária com solução das 
ins�tuições financeiras (bancos, lotéricas), 
farmácias, comércios de alimentos, 
mercado municipal, unidades de saúde e 
transportes sanitários. 

09/05/2020 SMSQ Ampliação do serviço de Teleconsulta 
médicos com a inclusão de 02 médicos 
fazendo Telemedicina conforme Portaria 
MS nº 467, de 20 de março de 2020; 

11/05/2020 SMSQ Adequação do Centro Cirúrgico do HMEB 
para criação de 10 novos leitos exclusivos 
para internação de casos suspeitos de 
COVID-19 

14/05/2020 SMSQ Reunião com representantes do IBOPE para 
firmar parceria e apoio na realização da 
pesquisa do MS/UFPel e IBOPE  

15/05/2020 SMSQ Inquérito epidemiológico no Condomínio 
Rachel de Queiroz com realização aleatória 
na razão de 20 testes para cada 1000 
pessoas, tendo sido realizados 107 testes 
com obje�vo de iden�ficar a distribuição do 
novo coronavírus naquela comunidade. 

16 e 17/05 SMSQ Ampliação das equipes de visita domiciliar 
para avaliação dos pacientes e 
monitoramento do cumprimento da 
quarentena. 
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www.quixada.ce.gov.br

DATA RESPONSÁVEL/LOCAL EVENTO 

MARÇO 

02/03/2020 SMSQ Roda de Gestão sobre situação 
epidemiológica das arboviroses e COVID-19 – 
discussão sobre os insumos e EPIs. 

02/03/2020 SMSQ Estabelece equipe de distribuição, controle 
de EPIs e orientação para uso racional no 
âmbito dos serviços assistenciais. 

11/03/2020 SMSQ Par�cipação dos profissionais de saúde no 
Fórum Macrorregional do Sertão Central 
sobre COVID-19 

10/03/2020 SMSQ Roda de Gestão sobre situação 
epidemiológica das arboviroses e COVID-19 

10/03/2020 Gabinete do Prefeito Reunião Intersetorial para medidas de 
Enfrentamento á COVID-19 (Presentes: 
Prefeito; Secretária de Saúde; Secretário de 
Administração; Secretário de 
Desenvolvimento e Turismo; Secretário de 
Cultura).  

14/03/2020 SMSQ Estabelece o Tira-dúvidas sobre o novo 
coronavírus pelo telefone (88) 9 9208 57 69 

16/03/2020 SMSQ LACEN – Fortaleza informa exame nega�vo 
do primeiro suspeito de COVID-19 do 
município de Quixadá 

16/03/2020 SMSQ Envia ao MPCE cópia do Plano Municipal de 
Enfrentamento à COVID-19 

16/03/2020 SMSQ Protocola, junto à SESA-CE, entrega de cópia 
do Plano de Enfrentamento à COVID-19. 

16/03/2020

 

Gabinete do Prefeito

 Decreto 08/2020, Prefeito determinando 
uma série de medidas emergenciais, de 
prevenção, enfrentamento e combate ao 
novo coronavírus (COVID-19) isolamento 
Social em consonância com o Decreto nº 
33.510/2020 do Governador para isolamento 
social e outras medidas. 

16/03/2020 Gabinete do Prefeito Elaboração da arte do cartaz com 
orientações sobre COVID-19 e ações de 
prevenção 

17/03/2020 SMSQ Emissão diária de Bole�m Informa�vo sobre 
a situação epidemiológica da COVID-19 em 
Quixadá com publicação nas redes sociais e 
grupos de whatsapp. 

17/03/2020 SMSQ/SME Reunião do Prefeito e a Secretária de Saúde 
com diretores de escolas públicas e privadas 
realizada na Escola Pe. Vicente-Quixadá 

18/03/2020 CMSQ Reunião do Plenário do Conselho Municipal 
de Saúde com informes e discussão sobre o 
Plano de Enfrentamento à COVID-19, dando 
ciência do projeto de transformar a Unidade 
de Atenção Primária do Pu�ú-UAPS em 
Hospital de Campanha para pacientes com 
COVID-19 

18/03/2020 SMSQ A�vidades educa�vas sobre arboviroses, 
COVID-19 e HPV no distrito de Várzea da 
Onça 

19/03/2020 SMSQ Reunião com os Coordenadores de Serviços 
de Saúde para alinhamento das ações de 
Enfrentamento à COVID-19 

19/03/2020 SMSQ Montagem de kits com os cartazes sobre a 
COVID-19 e organograma de  distribuição 
em estabelecimentos comerciais e outras 
ins�tuições de Quixadá. 

19/03/2020 SMSQ Adequação das normas de controle, 
distribuição e monitoramento dos EPIs 
mediante orientação dos protocolos do MS 
e da SESA-CE. 

20/03/2020 Gabinete do Prefeito Decreta estado de emergência  no âmbito 
do município de Quixadá, intensifica 
medidas para o enfrentamento do novo 
coronavírus e dá outras providências.  

20/03/2020 SMSQ Alinhamento das informações e u�lização 
de EPIs pelos funcionários do administra�vo 
da Secretaria de Saúde 

20/03/2020 Gabinete do Prefeito Reunião com representes do comércio para 
discussão das medidas de contenção na 
transmissão do novo coronavírus  

20/03/2020 SMSQ Afixação de cartazes, orientações a 
comerciantes, clientes e veiculação de 
spots e abordagens educa�vas em carro de 
som. 

20/03/2020 SMSQ Contratação de Estúdio paraelaboração de 
textos, gravação de spot e agendamento de 
carros de sons para a campanha “Fique em 
Casa”. 

21/03/2020 SMSQ Ampliação do serviço de telefônico de 
informações e orientações na pandemia 
COVID-19 com a implantação do 
serviço”Plantão Telefônico TeleCorona” 
agora com dois números: 

(88) 9.9207-6019 e (88) 9.208-5769 

21 e 
23/03/20 

SMSQ Veiculação de spots em todos os bairros da 
sede cidade com o suporte de 04 carros de 
sons nos períodos manhã, tarde e noite com 
a campanha “Fique em Casa”. 

22/03/20 SMSQ UBS – Centro: montagem da estrutura do 
Drive-Thru  da campanha de vacinação para 
idosos - final da tarde.    

23/03/20 

 

SMSQ Instalação de tenda na UBS-Centro para 
esquema de Drive-Thru da campanha de 
vacinação contra influenza para idosos e 
ações educa�vas de prevenção ao novo 
coronavírus.. 

23/03/2020 SMSQ  Suspensão dos atendimentos ele�vos da 
Odontologia nas UAPS conforme orientação 
do MS 

23/03/2020 Câmara de Vereadores de 
Quixadá 

Aprovação de projeto de lei que dispõe 
sobre suprimento de fundos para despesas 
imediatas para enfrentamento da COVID-19 

23/03/2020 a 
27/03/2020 

SMSQ/SME/SDS Campanha de vacinação conta a gripe e 
ação de educação em saúde sobre COVID-

28/03/2020 SMSQ Recebimento de dois resultados posi�vos 
para novo coronavírus em duas pessoas de 
Quixadá (exames foram solicitados ainda no 
dia 16/03 e liberados em 28/03 pelo LACEN-
FORTALEZA). 

30/03/2020 Gabinete do Prefeito de 
Quixadá 

Decreto Nº 10/2020 do Prefeito de Quixadá 
prorroga medidas para isolamento socialem 
consonância com o Decreto Nº 33.532/2020 
do Governador do Ceará, Camilo Santana, 
prorroga o isolamento social. 

30/03/2020 SMSQ Bairro Centro: veiculação de 02 horas de 
spots e abordagens educa�vas em carro de 
som em ação de sensibilização em comércios 
essenciais, orientado sobre as medidas de 
distanciamento nas filas e a importância da 
restrição social. 

31/03/2020 Gabinete do Prefeito Decreto Municipal Nº 12/2020 ins�tui 
Conselho de Especialistas em Saúde-CONESP 
para aconselhamento nas ações para o 
Enfrentamento à COVID-19. 

ABRIL 

07/04/2020 Gabinete do Prefeito Decreto Municipal Nº 15/2020 ins�tui 
Comitê Intersetorial de Monitoramento e 
Planejamento para o Enfrentamento à 
COVID-19 

12/04/2020 Gabinete do Prefeito Decreto 18/2020 implementa novas 
medidas restri�vas para

 enfrentamento ao avanço da

 
COVID-19 nos territórios

 

municipais, no contexto do estado

 

de emergência em saúde pública,

 

decorrente da pandemia – –

 

COVID 19.

 

13/04/2020 SMSQ Inicia a distribuição de máscaras de tecido 
para os grupos de risco 

MAIO 

01/05/2020 SMSQ  Entrega oficial da Unidade COVID-19 com 15 
leitos, sendo 03 de enfermaria e 12 de 
isolamento. 

04/05/2020 SMSQ Ampliação do quadro de enfermeiros no 
Teleconsulta Coronavírus; 

07/05/2020 Gabinete do Prefeito Decreto nº 25/2020Amplia as medidas de 
enfrentamento à COVID-19 e declara zona 
de contenção à propagação do novo 
coronavírus restringindo circulação, 
operação de serviços e a�vidades na área. 

07/05/2020 SMSQ-ACE Higienização diária com solução das 
ins�tuições financeiras (bancos, lotéricas), 
farmácias, comércios de alimentos, 
mercado municipal, unidades de saúde e 
transportes sanitários. 

09/05/2020 SMSQ Ampliação do serviço de Teleconsulta 
médicos com a inclusão de 02 médicos 
fazendo Telemedicina conforme Portaria 
MS nº 467, de 20 de março de 2020; 

11/05/2020 SMSQ Adequação do Centro Cirúrgico do HMEB 
para criação de 10 novos leitos exclusivos 
para internação de casos suspeitos de 
COVID-19 

14/05/2020 SMSQ Reunião com representantes do IBOPE para 
firmar parceria e apoio na realização da 
pesquisa do MS/UFPel e IBOPE  

15/05/2020 SMSQ Inquérito epidemiológico no Condomínio 
Rachel de Queiroz com realização aleatória 
na razão de 20 testes para cada 1000 
pessoas, tendo sido realizados 107 testes 
com obje�vo de iden�ficar a distribuição do 
novo coronavírus naquela comunidade. 

16 e 17/05 SMSQ Ampliação das equipes de visita domiciliar 
para avaliação dos pacientes e 
monitoramento do cumprimento da 
quarentena. 
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www.quixada.ce.gov.br

DATA RESPONSÁVEL/LOCAL EVENTO 

MARÇO 

02/03/2020 SMSQ Roda de Gestão sobre situação 
epidemiológica das arboviroses e COVID-19 – 
discussão sobre os insumos e EPIs. 

02/03/2020 SMSQ Estabelece equipe de distribuição, controle 
de EPIs e orientação para uso racional no 
âmbito dos serviços assistenciais. 

11/03/2020 SMSQ Par�cipação dos profissionais de saúde no 
Fórum Macrorregional do Sertão Central 
sobre COVID-19 

10/03/2020 SMSQ Roda de Gestão sobre situação 
epidemiológica das arboviroses e COVID-19 

10/03/2020 Gabinete do Prefeito Reunião Intersetorial para medidas de 
Enfrentamento á COVID-19 (Presentes: 
Prefeito; Secretária de Saúde; Secretário de 
Administração; Secretário de 
Desenvolvimento e Turismo; Secretário de 
Cultura).  

14/03/2020 SMSQ Estabelece o Tira-dúvidas sobre o novo 
coronavírus pelo telefone (88) 9 9208 57 69 

16/03/2020 SMSQ LACEN – Fortaleza informa exame nega�vo 
do primeiro suspeito de COVID-19 do 
município de Quixadá 

16/03/2020 SMSQ Envia ao MPCE cópia do Plano Municipal de 
Enfrentamento à COVID-19 

16/03/2020 SMSQ Protocola, junto à SESA-CE, entrega de cópia 
do Plano de Enfrentamento à COVID-19. 

16/03/2020

 

Gabinete do Prefeito

 Decreto 08/2020, Prefeito determinando 
uma série de medidas emergenciais, de 
prevenção, enfrentamento e combate ao 
novo coronavírus (COVID-19) isolamento 
Social em consonância com o Decreto nº 
33.510/2020 do Governador para isolamento 
social e outras medidas. 

16/03/2020 Gabinete do Prefeito Elaboração da arte do cartaz com 
orientações sobre COVID-19 e ações de 
prevenção 

17/03/2020 SMSQ Emissão diária de Bole�m Informa�vo sobre 
a situação epidemiológica da COVID-19 em 
Quixadá com publicação nas redes sociais e 
grupos de whatsapp. 

17/03/2020 SMSQ/SME Reunião do Prefeito e a Secretária de Saúde 
com diretores de escolas públicas e privadas 
realizada na Escola Pe. Vicente-Quixadá 

18/03/2020 CMSQ Reunião do Plenário do Conselho Municipal 
de Saúde com informes e discussão sobre o 
Plano de Enfrentamento à COVID-19, dando 
ciência do projeto de transformar a Unidade 
de Atenção Primária do Pu�ú-UAPS em 
Hospital de Campanha para pacientes com 
COVID-19 

18/03/2020 SMSQ A�vidades educa�vas sobre arboviroses, 
COVID-19 e HPV no distrito de Várzea da 
Onça 

19/03/2020 SMSQ Reunião com os Coordenadores de Serviços 
de Saúde para alinhamento das ações de 
Enfrentamento à COVID-19 

19/03/2020 SMSQ Montagem de kits com os cartazes sobre a 
COVID-19 e organograma de  distribuição 
em estabelecimentos comerciais e outras 
ins�tuições de Quixadá. 

19/03/2020 SMSQ Adequação das normas de controle, 
distribuição e monitoramento dos EPIs 
mediante orientação dos protocolos do MS 
e da SESA-CE. 

20/03/2020 Gabinete do Prefeito Decreta estado de emergência  no âmbito 
do município de Quixadá, intensifica 
medidas para o enfrentamento do novo 
coronavírus e dá outras providências.  

20/03/2020 SMSQ Alinhamento das informações e u�lização 
de EPIs pelos funcionários do administra�vo 
da Secretaria de Saúde 

20/03/2020 Gabinete do Prefeito Reunião com representes do comércio para 
discussão das medidas de contenção na 
transmissão do novo coronavírus  

20/03/2020 SMSQ Afixação de cartazes, orientações a 
comerciantes, clientes e veiculação de 
spots e abordagens educa�vas em carro de 
som. 

20/03/2020 SMSQ Contratação de Estúdio paraelaboração de 
textos, gravação de spot e agendamento de 
carros de sons para a campanha “Fique em 
Casa”. 

21/03/2020 SMSQ Ampliação do serviço de telefônico de 
informações e orientações na pandemia 
COVID-19 com a implantação do 
serviço”Plantão Telefônico TeleCorona” 
agora com dois números: 

(88) 9.9207-6019 e (88) 9.208-5769 

21 e 
23/03/20 

SMSQ Veiculação de spots em todos os bairros da 
sede cidade com o suporte de 04 carros de 
sons nos períodos manhã, tarde e noite com 
a campanha “Fique em Casa”. 

22/03/20 SMSQ UBS – Centro: montagem da estrutura do 
Drive-Thru  da campanha de vacinação para 
idosos - final da tarde.    

23/03/20 

 

SMSQ Instalação de tenda na UBS-Centro para 
esquema de Drive-Thru da campanha de 
vacinação contra influenza para idosos e 
ações educa�vas de prevenção ao novo 
coronavírus.. 

23/03/2020 SMSQ  Suspensão dos atendimentos ele�vos da 
Odontologia nas UAPS conforme orientação 
do MS 

23/03/2020 Câmara de Vereadores de 
Quixadá 

Aprovação de projeto de lei que dispõe 
sobre suprimento de fundos para despesas 
imediatas para enfrentamento da COVID-19 

23/03/2020 a 
27/03/2020 

SMSQ/SME/SDS Campanha de vacinação conta a gripe e 
ação de educação em saúde sobre COVID-

28/03/2020 SMSQ Recebimento de dois resultados posi�vos 
para novo coronavírus em duas pessoas de 
Quixadá (exames foram solicitados ainda no 
dia 16/03 e liberados em 28/03 pelo LACEN-
FORTALEZA). 

30/03/2020 Gabinete do Prefeito de 
Quixadá 

Decreto Nº 10/2020 do Prefeito de Quixadá 
prorroga medidas para isolamento socialem 
consonância com o Decreto Nº 33.532/2020 
do Governador do Ceará, Camilo Santana, 
prorroga o isolamento social. 

30/03/2020 SMSQ Bairro Centro: veiculação de 02 horas de 
spots e abordagens educa�vas em carro de 
som em ação de sensibilização em comércios 
essenciais, orientado sobre as medidas de 
distanciamento nas filas e a importância da 
restrição social. 

31/03/2020 Gabinete do Prefeito Decreto Municipal Nº 12/2020 ins�tui 
Conselho de Especialistas em Saúde-CONESP 
para aconselhamento nas ações para o 
Enfrentamento à COVID-19. 

ABRIL 

07/04/2020 Gabinete do Prefeito Decreto Municipal Nº 15/2020 ins�tui 
Comitê Intersetorial de Monitoramento e 
Planejamento para o Enfrentamento à 
COVID-19 

12/04/2020 Gabinete do Prefeito Decreto 18/2020 implementa novas 
medidas restri�vas para

 enfrentamento ao avanço da

 
COVID-19 nos territórios

 

municipais, no contexto do estado

 

de emergência em saúde pública,

 

decorrente da pandemia – –

 

COVID 19.

 

13/04/2020 SMSQ Inicia a distribuição de máscaras de tecido 
para os grupos de risco 

MAIO 

01/05/2020 SMSQ  Entrega oficial da Unidade COVID-19 com 15 
leitos, sendo 03 de enfermaria e 12 de 
isolamento. 

04/05/2020 SMSQ Ampliação do quadro de enfermeiros no 
Teleconsulta Coronavírus; 

07/05/2020 Gabinete do Prefeito Decreto nº 25/2020Amplia as medidas de 
enfrentamento à COVID-19 e declara zona 
de contenção à propagação do novo 
coronavírus restringindo circulação, 
operação de serviços e a�vidades na área. 

07/05/2020 SMSQ-ACE Higienização diária com solução das 
ins�tuições financeiras (bancos, lotéricas), 
farmácias, comércios de alimentos, 
mercado municipal, unidades de saúde e 
transportes sanitários. 

09/05/2020 SMSQ Ampliação do serviço de Teleconsulta 
médicos com a inclusão de 02 médicos 
fazendo Telemedicina conforme Portaria 
MS nº 467, de 20 de março de 2020; 

11/05/2020 SMSQ Adequação do Centro Cirúrgico do HMEB 
para criação de 10 novos leitos exclusivos 
para internação de casos suspeitos de 
COVID-19 

14/05/2020 SMSQ Reunião com representantes do IBOPE para 
firmar parceria e apoio na realização da 
pesquisa do MS/UFPel e IBOPE  

15/05/2020 SMSQ Inquérito epidemiológico no Condomínio 
Rachel de Queiroz com realização aleatória 
na razão de 20 testes para cada 1000 
pessoas, tendo sido realizados 107 testes 
com obje�vo de iden�ficar a distribuição do 
novo coronavírus naquela comunidade. 

16 e 17/05 SMSQ Ampliação das equipes de visita domiciliar 
para avaliação dos pacientes e 
monitoramento do cumprimento da 
quarentena. 
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www.quixada.ce.gov.br

DATA RESPONSÁVEL/LOCAL EVENTO 

MARÇO 

02/03/2020 SMSQ Roda de Gestão sobre situação 
epidemiológica das arboviroses e COVID-19 – 
discussão sobre os insumos e EPIs. 

02/03/2020 SMSQ Estabelece equipe de distribuição, controle 
de EPIs e orientação para uso racional no 
âmbito dos serviços assistenciais. 

11/03/2020 SMSQ Par�cipação dos profissionais de saúde no 
Fórum Macrorregional do Sertão Central 
sobre COVID-19 

10/03/2020 SMSQ Roda de Gestão sobre situação 
epidemiológica das arboviroses e COVID-19 

10/03/2020 Gabinete do Prefeito Reunião Intersetorial para medidas de 
Enfrentamento á COVID-19 (Presentes: 
Prefeito; Secretária de Saúde; Secretário de 
Administração; Secretário de 
Desenvolvimento e Turismo; Secretário de 
Cultura).  

14/03/2020 SMSQ Estabelece o Tira-dúvidas sobre o novo 
coronavírus pelo telefone (88) 9 9208 57 69 

16/03/2020 SMSQ LACEN – Fortaleza informa exame nega�vo 
do primeiro suspeito de COVID-19 do 
município de Quixadá 

16/03/2020 SMSQ Envia ao MPCE cópia do Plano Municipal de 
Enfrentamento à COVID-19 

16/03/2020 SMSQ Protocola, junto à SESA-CE, entrega de cópia 
do Plano de Enfrentamento à COVID-19. 

16/03/2020

 

Gabinete do Prefeito

 Decreto 08/2020, Prefeito determinando 
uma série de medidas emergenciais, de 
prevenção, enfrentamento e combate ao 
novo coronavírus (COVID-19) isolamento 
Social em consonância com o Decreto nº 
33.510/2020 do Governador para isolamento 
social e outras medidas. 

16/03/2020 Gabinete do Prefeito Elaboração da arte do cartaz com 
orientações sobre COVID-19 e ações de 
prevenção 

17/03/2020 SMSQ Emissão diária de Bole�m Informa�vo sobre 
a situação epidemiológica da COVID-19 em 
Quixadá com publicação nas redes sociais e 
grupos de whatsapp. 

17/03/2020 SMSQ/SME Reunião do Prefeito e a Secretária de Saúde 
com diretores de escolas públicas e privadas 
realizada na Escola Pe. Vicente-Quixadá 

18/03/2020 CMSQ Reunião do Plenário do Conselho Municipal 
de Saúde com informes e discussão sobre o 
Plano de Enfrentamento à COVID-19, dando 
ciência do projeto de transformar a Unidade 
de Atenção Primária do Pu�ú-UAPS em 
Hospital de Campanha para pacientes com 
COVID-19 

18/03/2020 SMSQ A�vidades educa�vas sobre arboviroses, 
COVID-19 e HPV no distrito de Várzea da 
Onça 

19/03/2020 SMSQ Reunião com os Coordenadores de Serviços 
de Saúde para alinhamento das ações de 
Enfrentamento à COVID-19 

19/03/2020 SMSQ Montagem de kits com os cartazes sobre a 
COVID-19 e organograma de  distribuição 
em estabelecimentos comerciais e outras 
ins�tuições de Quixadá. 

19/03/2020 SMSQ Adequação das normas de controle, 
distribuição e monitoramento dos EPIs 
mediante orientação dos protocolos do MS 
e da SESA-CE. 

20/03/2020 Gabinete do Prefeito Decreta estado de emergência  no âmbito 
do município de Quixadá, intensifica 
medidas para o enfrentamento do novo 
coronavírus e dá outras providências.  

20/03/2020 SMSQ Alinhamento das informações e u�lização 
de EPIs pelos funcionários do administra�vo 
da Secretaria de Saúde 

20/03/2020 Gabinete do Prefeito Reunião com representes do comércio para 
discussão das medidas de contenção na 
transmissão do novo coronavírus  

20/03/2020 SMSQ Afixação de cartazes, orientações a 
comerciantes, clientes e veiculação de 
spots e abordagens educa�vas em carro de 
som. 

20/03/2020 SMSQ Contratação de Estúdio paraelaboração de 
textos, gravação de spot e agendamento de 
carros de sons para a campanha “Fique em 
Casa”. 

21/03/2020 SMSQ Ampliação do serviço de telefônico de 
informações e orientações na pandemia 
COVID-19 com a implantação do 
serviço”Plantão Telefônico TeleCorona” 
agora com dois números: 

(88) 9.9207-6019 e (88) 9.208-5769 

21 e 
23/03/20 

SMSQ Veiculação de spots em todos os bairros da 
sede cidade com o suporte de 04 carros de 
sons nos períodos manhã, tarde e noite com 
a campanha “Fique em Casa”. 

22/03/20 SMSQ UBS – Centro: montagem da estrutura do 
Drive-Thru  da campanha de vacinação para 
idosos - final da tarde.    

23/03/20 

 

SMSQ Instalação de tenda na UBS-Centro para 
esquema de Drive-Thru da campanha de 
vacinação contra influenza para idosos e 
ações educa�vas de prevenção ao novo 
coronavírus.. 

23/03/2020 SMSQ  Suspensão dos atendimentos ele�vos da 
Odontologia nas UAPS conforme orientação 
do MS 

23/03/2020 Câmara de Vereadores de 
Quixadá 

Aprovação de projeto de lei que dispõe 
sobre suprimento de fundos para despesas 
imediatas para enfrentamento da COVID-19 

23/03/2020 a 
27/03/2020 

SMSQ/SME/SDS Campanha de vacinação conta a gripe e 
ação de educação em saúde sobre COVID-

28/03/2020 SMSQ Recebimento de dois resultados posi�vos 
para novo coronavírus em duas pessoas de 
Quixadá (exames foram solicitados ainda no 
dia 16/03 e liberados em 28/03 pelo LACEN-
FORTALEZA). 

30/03/2020 Gabinete do Prefeito de 
Quixadá 

Decreto Nº 10/2020 do Prefeito de Quixadá 
prorroga medidas para isolamento socialem 
consonância com o Decreto Nº 33.532/2020 
do Governador do Ceará, Camilo Santana, 
prorroga o isolamento social. 

30/03/2020 SMSQ Bairro Centro: veiculação de 02 horas de 
spots e abordagens educa�vas em carro de 
som em ação de sensibilização em comércios 
essenciais, orientado sobre as medidas de 
distanciamento nas filas e a importância da 
restrição social. 

31/03/2020 Gabinete do Prefeito Decreto Municipal Nº 12/2020 ins�tui 
Conselho de Especialistas em Saúde-CONESP 
para aconselhamento nas ações para o 
Enfrentamento à COVID-19. 

ABRIL 

07/04/2020 Gabinete do Prefeito Decreto Municipal Nº 15/2020 ins�tui 
Comitê Intersetorial de Monitoramento e 
Planejamento para o Enfrentamento à 
COVID-19 

12/04/2020 Gabinete do Prefeito Decreto 18/2020 implementa novas 
medidas restri�vas para

 enfrentamento ao avanço da

 
COVID-19 nos territórios

 

municipais, no contexto do estado

 

de emergência em saúde pública,

 

decorrente da pandemia – –

 

COVID 19.

 

13/04/2020 SMSQ Inicia a distribuição de máscaras de tecido 
para os grupos de risco 

MAIO 

01/05/2020 SMSQ  Entrega oficial da Unidade COVID-19 com 15 
leitos, sendo 03 de enfermaria e 12 de 
isolamento. 

04/05/2020 SMSQ Ampliação do quadro de enfermeiros no 
Teleconsulta Coronavírus; 

07/05/2020 Gabinete do Prefeito Decreto nº 25/2020Amplia as medidas de 
enfrentamento à COVID-19 e declara zona 
de contenção à propagação do novo 
coronavírus restringindo circulação, 
operação de serviços e a�vidades na área. 

07/05/2020 SMSQ-ACE Higienização diária com solução das 
ins�tuições financeiras (bancos, lotéricas), 
farmácias, comércios de alimentos, 
mercado municipal, unidades de saúde e 
transportes sanitários. 

09/05/2020 SMSQ Ampliação do serviço de Teleconsulta 
médicos com a inclusão de 02 médicos 
fazendo Telemedicina conforme Portaria 
MS nº 467, de 20 de março de 2020; 

11/05/2020 SMSQ Adequação do Centro Cirúrgico do HMEB 
para criação de 10 novos leitos exclusivos 
para internação de casos suspeitos de 
COVID-19 

14/05/2020 SMSQ Reunião com representantes do IBOPE para 
firmar parceria e apoio na realização da 
pesquisa do MS/UFPel e IBOPE  

15/05/2020 SMSQ Inquérito epidemiológico no Condomínio 
Rachel de Queiroz com realização aleatória 
na razão de 20 testes para cada 1000 
pessoas, tendo sido realizados 107 testes 
com obje�vo de iden�ficar a distribuição do 
novo coronavírus naquela comunidade. 

16 e 17/05 SMSQ Ampliação das equipes de visita domiciliar 
para avaliação dos pacientes e 
monitoramento do cumprimento da 
quarentena. 
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Fonte: Secretaria Municipal de Saúde – Procuradoria Municipal

DATA RESPONSÁVEL/LOCAL EVENTO 

MARÇO 

02/03/2020 SMSQ Roda de Gestão sobre situação 
epidemiológica das arboviroses e COVID-19 – 
discussão sobre os insumos e EPIs. 

02/03/2020 SMSQ Estabelece equipe de distribuição, controle 
de EPIs e orientação para uso racional no 
âmbito dos serviços assistenciais. 

11/03/2020 SMSQ Par�cipação dos profissionais de saúde no 
Fórum Macrorregional do Sertão Central 
sobre COVID-19 

10/03/2020 SMSQ Roda de Gestão sobre situação 
epidemiológica das arboviroses e COVID-19 

10/03/2020 Gabinete do Prefeito Reunião Intersetorial para medidas de 
Enfrentamento á COVID-19 (Presentes: 
Prefeito; Secretária de Saúde; Secretário de 
Administração; Secretário de 
Desenvolvimento e Turismo; Secretário de 
Cultura).  

14/03/2020 SMSQ Estabelece o Tira-dúvidas sobre o novo 
coronavírus pelo telefone (88) 9 9208 57 69 

16/03/2020 SMSQ LACEN – Fortaleza informa exame nega�vo 
do primeiro suspeito de COVID-19 do 
município de Quixadá 

16/03/2020 SMSQ Envia ao MPCE cópia do Plano Municipal de 
Enfrentamento à COVID-19 

16/03/2020 SMSQ Protocola, junto à SESA-CE, entrega de cópia 
do Plano de Enfrentamento à COVID-19. 

16/03/2020

 

Gabinete do Prefeito

 Decreto 08/2020, Prefeito determinando 
uma série de medidas emergenciais, de 
prevenção, enfrentamento e combate ao 
novo coronavírus (COVID-19) isolamento 
Social em consonância com o Decreto nº 
33.510/2020 do Governador para isolamento 
social e outras medidas. 

16/03/2020 Gabinete do Prefeito Elaboração da arte do cartaz com 
orientações sobre COVID-19 e ações de 
prevenção 

17/03/2020 SMSQ Emissão diária de Bole�m Informa�vo sobre 
a situação epidemiológica da COVID-19 em 
Quixadá com publicação nas redes sociais e 
grupos de whatsapp. 

17/03/2020 SMSQ/SME Reunião do Prefeito e a Secretária de Saúde 
com diretores de escolas públicas e privadas 
realizada na Escola Pe. Vicente-Quixadá 

18/03/2020 CMSQ Reunião do Plenário do Conselho Municipal 
de Saúde com informes e discussão sobre o 
Plano de Enfrentamento à COVID-19, dando 
ciência do projeto de transformar a Unidade 
de Atenção Primária do Pu�ú-UAPS em 
Hospital de Campanha para pacientes com 
COVID-19 

18/03/2020 SMSQ A�vidades educa�vas sobre arboviroses, 
COVID-19 e HPV no distrito de Várzea da 
Onça 

19/03/2020 SMSQ Reunião com os Coordenadores de Serviços 
de Saúde para alinhamento das ações de 
Enfrentamento à COVID-19 

19/03/2020 SMSQ Montagem de kits com os cartazes sobre a 
COVID-19 e organograma de  distribuição 
em estabelecimentos comerciais e outras 
ins�tuições de Quixadá. 

19/03/2020 SMSQ Adequação das normas de controle, 
distribuição e monitoramento dos EPIs 
mediante orientação dos protocolos do MS 
e da SESA-CE. 

20/03/2020 Gabinete do Prefeito Decreta estado de emergência  no âmbito 
do município de Quixadá, intensifica 
medidas para o enfrentamento do novo 
coronavírus e dá outras providências.  

20/03/2020 SMSQ Alinhamento das informações e u�lização 
de EPIs pelos funcionários do administra�vo 
da Secretaria de Saúde 

20/03/2020 Gabinete do Prefeito Reunião com representes do comércio para 
discussão das medidas de contenção na 
transmissão do novo coronavírus  

20/03/2020 SMSQ Afixação de cartazes, orientações a 
comerciantes, clientes e veiculação de 
spots e abordagens educa�vas em carro de 
som. 

20/03/2020 SMSQ Contratação de Estúdio paraelaboração de 
textos, gravação de spot e agendamento de 
carros de sons para a campanha “Fique em 
Casa”. 

21/03/2020 SMSQ Ampliação do serviço de telefônico de 
informações e orientações na pandemia 
COVID-19 com a implantação do 
serviço”Plantão Telefônico TeleCorona” 
agora com dois números: 

(88) 9.9207-6019 e (88) 9.208-5769 

21 e 
23/03/20 

SMSQ Veiculação de spots em todos os bairros da 
sede cidade com o suporte de 04 carros de 
sons nos períodos manhã, tarde e noite com 
a campanha “Fique em Casa”. 

22/03/20 SMSQ UBS – Centro: montagem da estrutura do 
Drive-Thru  da campanha de vacinação para 
idosos - final da tarde.    

23/03/20 

 

SMSQ Instalação de tenda na UBS-Centro para 
esquema de Drive-Thru da campanha de 
vacinação contra influenza para idosos e 
ações educa�vas de prevenção ao novo 
coronavírus.. 

23/03/2020 SMSQ  Suspensão dos atendimentos ele�vos da 
Odontologia nas UAPS conforme orientação 
do MS 

23/03/2020 Câmara de Vereadores de 
Quixadá 

Aprovação de projeto de lei que dispõe 
sobre suprimento de fundos para despesas 
imediatas para enfrentamento da COVID-19 

23/03/2020 a 
27/03/2020 

SMSQ/SME/SDS Campanha de vacinação conta a gripe e 
ação de educação em saúde sobre COVID-

28/03/2020 SMSQ Recebimento de dois resultados posi�vos 
para novo coronavírus em duas pessoas de 
Quixadá (exames foram solicitados ainda no 
dia 16/03 e liberados em 28/03 pelo LACEN-
FORTALEZA). 

30/03/2020 Gabinete do Prefeito de 
Quixadá 

Decreto Nº 10/2020 do Prefeito de Quixadá 
prorroga medidas para isolamento socialem 
consonância com o Decreto Nº 33.532/2020 
do Governador do Ceará, Camilo Santana, 
prorroga o isolamento social. 

30/03/2020 SMSQ Bairro Centro: veiculação de 02 horas de 
spots e abordagens educa�vas em carro de 
som em ação de sensibilização em comércios 
essenciais, orientado sobre as medidas de 
distanciamento nas filas e a importância da 
restrição social. 

31/03/2020 Gabinete do Prefeito Decreto Municipal Nº 12/2020 ins�tui 
Conselho de Especialistas em Saúde-CONESP 
para aconselhamento nas ações para o 
Enfrentamento à COVID-19. 

ABRIL 

07/04/2020 Gabinete do Prefeito Decreto Municipal Nº 15/2020 ins�tui 
Comitê Intersetorial de Monitoramento e 
Planejamento para o Enfrentamento à 
COVID-19 

12/04/2020 Gabinete do Prefeito Decreto 18/2020 implementa novas 
medidas restri�vas para

 enfrentamento ao avanço da

 
COVID-19 nos territórios

 

municipais, no contexto do estado

 

de emergência em saúde pública,

 

decorrente da pandemia – –

 

COVID 19.

 

13/04/2020 SMSQ Inicia a distribuição de máscaras de tecido 
para os grupos de risco 

MAIO 

01/05/2020 SMSQ  Entrega oficial da Unidade COVID-19 com 15 
leitos, sendo 03 de enfermaria e 12 de 
isolamento. 

04/05/2020 SMSQ Ampliação do quadro de enfermeiros no 
Teleconsulta Coronavírus; 

07/05/2020 Gabinete do Prefeito Decreto nº 25/2020Amplia as medidas de 
enfrentamento à COVID-19 e declara zona 
de contenção à propagação do novo 
coronavírus restringindo circulação, 
operação de serviços e a�vidades na área. 

07/05/2020 SMSQ-ACE Higienização diária com solução das 
ins�tuições financeiras (bancos, lotéricas), 
farmácias, comércios de alimentos, 
mercado municipal, unidades de saúde e 
transportes sanitários. 

09/05/2020 SMSQ Ampliação do serviço de Teleconsulta 
médicos com a inclusão de 02 médicos 
fazendo Telemedicina conforme Portaria 
MS nº 467, de 20 de março de 2020; 

11/05/2020 SMSQ Adequação do Centro Cirúrgico do HMEB 
para criação de 10 novos leitos exclusivos 
para internação de casos suspeitos de 
COVID-19 

14/05/2020 SMSQ Reunião com representantes do IBOPE para 
firmar parceria e apoio na realização da 
pesquisa do MS/UFPel e IBOPE  

15/05/2020 SMSQ Inquérito epidemiológico no Condomínio 
Rachel de Queiroz com realização aleatória 
na razão de 20 testes para cada 1000 
pessoas, tendo sido realizados 107 testes 
com obje�vo de iden�ficar a distribuição do 
novo coronavírus naquela comunidade. 

16 e 17/05 SMSQ Ampliação das equipes de visita domiciliar 
para avaliação dos pacientes e 
monitoramento do cumprimento da 
quarentena. 

11



 P
la

no
 d

e 
Re

to
m

ad
a 

Re
sp

on
sá

ve
l d

as
 A

tiv
id

ad
es

 E
co

nô
m

ic
as

www.quixada.ce.gov.br

RETOMADA RESPONSÁVEL E SEGURA DA ECONOMIA

Quixadá, o Brasil e todos os cantos do mundo, estão vivendo uma realidade de 
enfrentamento de um inimigo desconhecido, forte e que ainda vem tirando de nossas 
convivências pessoas amadas. Filhos e filhas, pais e mães, avós e avôs, amores, 
desconhecidos, inclusive, mas vidas, muitas vidas. Mais de 60 mil no Brasil, 50, até 
essa formulação, em Quixadá. Vidas que importam. Vidas que ainda poderiam estar 
em nosso convívio. Infelizmente não estão mais.

O desafio: não só de um governo, de uma empresa, de uma liderança, um desafio 
de todos e todas nós, proteger vidas. Para retomar o desenvolvimento, em especial, 
o econômico, que também sofreu com tudo isso, depende de nossas posturas, de 
nossa condição de seres que habitam nesta nova realidade, neste novo normal. 

Precisamos ser mais. Mais solidários, mais conscientes, mais cuidadosos, mais 
higiênicos. Criar novas formas de sermos mais amorosos, infelizmente, diminuindo os 
contatos físicos. 

Precisamos ser ainda mais empreendedores, ousados, criativos. Não será 
possível fazer negócio da mesma forma. Não será possível vender, comprar, enfim, 
não será do mesmo jeito.

Aqui, apontaremos, primeiro o fluxo para esta nova realidade, segundo, 
os protocolos recomendados pelas órgãos competentes, inclusive, os locais, que 
considera realidades, e dinâmica de nossa Terra.

Todas as propostas de flexibilização e retomada da economia que foram 
apresentadas por governos municipais e estaduais, até o momento, em diversas 
partes do Brasil e em outros países, conservadores ou liberais, consideram duas 
dimensões principais para arquitetura dos indicadores de risco: capacidade hospitalar 
e propagação da doença. 

Já apresentamos neste plano, indicadores que apontam informações sobre 
propagação da doença, hoje, em uma realidade de discreto, mas sustentável, 
equilíbrio. Abaixo, apresentaremos protocolos e realidade da capacidade hospitalar.
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REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE

Quixadá dispõe de uma rede de serviços que conta, na Atenção Primária, com 
22 equipes da Estratégia Saúde da Família-ESF, 18 equipes de Saúde Bucal, 02 
equipes de Núcleo de Atenção à Saúde da Família-NASF, 195 Agentes Comunitários 
de Saúde e 67 Agentes de Combate às Endemias.

Na atenção secundária, há 02 hospitais, um próprio e um conveniado; 02 
Centros de Atenção Psicossocial (Geral II e AD); 01 Serviço de Atenção Especializada 
para assistência às pessoas com doenças infecciosas, notadamente com HIV-AIDS.

Para Assistência às urgências e emergências, há a Unidade de Pronto 
Atendimento-UPA tipo II, uma base avançada do SAMU e os serviços de urgência e 
emergência e internação em Pediatria, Obstetrícia e Cirurgia no Hospital Maternidade 
Jesus Maria José, contratada.

A rede serviços da Secretaria de Saúde dispõe ainda com o Centro de Doenças 
Renais, serviço contratado, especializado em Terapia Renal Substitutiva - TRS.

Para exames complementares de diagnóstico, o município dispõe de laboratório 
de análises clínicas, aparelho de ultrassonografia e ecocardiograma, tomografia 
computadorizada, aparelhos de raio x, fixo e portátil e um serviço de Tomografia em 
fase de implantação.

Para a atenção específica às pessoas acometidas pela COVID-19, optou-se por 
adaptar uma Unidade Básica de Saúde - UBS, recém-construída e ainda inaugurada, a 
Unidade Básica do Putiú para funcionar como centro de internação anexo ao Hospital 
Municipal Dr. Eudásio Barroso - HMEB com capacidade instalada de 20 (vinte) leitos,
assim como se adequou o espaço do Centro Cirúrgico do próprio HMEB onde 
foram instalados mais 10 (dez) leitos exclusivos para pacientes com COVID-19. 
Para complementar a estrutura específica para o enfrentamento à COVID-19, foram 
adaptados mais 10 (dez) leitos na UPA, perfazendo um total de 40 (quarenta) leitos 
destinados à internação de pessoas com COVID-19.

Conforme recomendado em portarias ministeriais e também motivado pela grave 
situação epidemiológica determinada pela COVID-19, todo o atendimento eletivo nos 
serviços de saúde, público e privados, foi reduzido o máximo possível nos meses 
de abril e maio. Atualmente, em função da análise dos dados epidemiológicos que 
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apontam para uma estabilização da pandemia, faz-se necessário planejar a retomada 
e a regularização da assistência aos diversos grupos populacionais, seja nas ações 
de promoção da saúde, seja na prevenção das doenças, notadamente na prevenção 
do risco de agudização das doenças crônicas. Para tanto, há que buscar estabelecer 
novas bases de organização dos processos de trabalho.

REESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE NO PERÍODO DE 
RECUPERAÇÃO

Atenção ambulatorial com adoção de medidas para redução de risco de 
transmissão do novo coronavírus.

Para a retomada dos atendimentos ambulatoriais, seja naatenção primária 
seja na atenção especializada, faz-se imperativa a adoção de estratégias de cuidado 
que incorporem as noções de higiene e distanciamento social. Essa retomada deve 
acontecer segura e parceladamente, priorizando o atendimento às urgências
e emergências, aos grupos prioritários (idosos, gestantes, crianças, 
pessoas com necessidades especiais) e às pessoas com comorbidades 
como diabetes, hipertensão, obesidade, doenças imunossupressoras 
e outras situações a serem avaliadas individualmente pela equipe.

As consultas eletivas nas unidades de saúde da sede do município devem 
ser agendadas, preferencialmente, pelo telefone com dia e horário definidos e o 
acolhimento, com Classificação de Risco segundo o Protocolo de Manchester, 
deve ser realizado no primeiro horário por profissional, previamente definido, no 
planeamento semanal da equipe.

As coletas de material para exames bem como exames como eletrocardio-
gramas, Raio x, ultrassonografia, entre outros, nas unidades de saúde, também devem 
ter dia e horário previamente agendados pelo telefone. A entrega dos resultados de 
exame deve ser organizada de forma a evitar aglomerações.
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Todas as unidades de saúde devem primar pelas ações de educação em 
saúde relativas às medidas de etiqueta respiratória, higienização das mãos, higiene 
de superfícies e objetos de uso pessoal e coletivo, distanciamento social para evitar 
a propagação e a infecção pelo novo coronavírus, bem como orientações sobre o 
autocuidado como o uso regular das medicações por diabéticos, hipertensos, cuidados 
com a alimentação, atividades físicas e os cuidados para combater a proliferação do 
Aedes aegypti. 

Também é de suma importância orientar à população para o aparecimento de 
sintomas gripais e a necessidade de contato com o sistema de saúde, presencialmente 
ou por telefone, para orientações e agendamento de consulta ou outras medidas 
indicadas de acordo com cada caso.

Retorno gradual e progressivo dos atendimentos ambulatoriais eletivos 
considerando a situação epidemiológica.

ESF-Estratégia Saúde da Família; SB-Saúde Bucal; AM. ESP. - Ambulatórios Especializados.

*Observação: os atendimentos eletivos da Saúde Bucal ainda serão objeto de 
avaliação em agosto e até lá permanece a orientação de atendimento somente em 
situação de urgência e emergência odontológica. 

 

SEMANA 

EPIDEMIOLÓGICA 

 

 

PERÍODO 

ESF
 

SB*
 

AMB.ESP
 

EXAMES
 

 

PERCENTUAIS (%) 

28ª
 

05 A 11/07/2020
 

30
 

00
 

40
 

40
 

29ª
 

12 A 18/07/2020
 

40
 

00
 

50
 

50
 

30ª
 

19 A 25/07/2020
 50 

00
 

60
 

60
 

31ª
 

26/07 A 01/08/2020
 

60
 

00
 

60
 

60
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Medidas gerais de cuidados e prevenção ao contágio pelo novocoronavírus nas 
unidades de saúde

Adaptado de Nota Técnica Retomada de Atendimentos Ambulatoriais (01/06/2020).

Na Atenção ambulatorial especializada, quando os usuários já vêm regulados 
através da Central de Marcação, faz-se necessário, antes da consulta com o 
especialista, que se realize a triagem para os sintomas respiratórios, caso apresente 
tais sintomas, o caso suspeito deverá ser notificado como suspeito e deve ter o teste 
rápido agendado. Quanto à realização da consulta eletiva e/ou exame previamente 
agendado, ficará dependendo da avaliação do médico, se realiza ou reagenda.  

Profissionais Usuários sintomáticos e
seus acompanhantes

Ambiente

Levantamento de profissio-
nais com fator de risco asso-
ciado para COVID-19, consi-
derando afastamento ou 
remanejamento para serviço 
de menor risco;
- Garantia do fornecimento e 
uso adequado de EPI por 
todos os profissionais (de 
acordo com as especificida-
des de cada serviço);
- Levantamento permanente 
de profissionais sintomáti-
cos para testagem, afasta-
mento das atividades e/ou 
isolamento, se necessário;
- Realizar notificação ime-
diata dos casos suspeitos de 
infecção pelo novo coronaví-
rus e o agendamento da 
coleta de sangue para o 
exame.

- Sinalização do ambiente 
para orientar o distancia-
mento social;
- Promover higienização de 
consultórios, salas de espera 
e banheiros a cada turno; - 
Trocas de itens da rouparia 
(lençóis dos leitos e camiso-
las) a cada atendimento;
- Realizar higienização de 
itens como termômetros, 
oxímetros, estetoscópios, 
etc. a cada uso;
 - Oferecer álcool gel para 
higienização das mãos;
- Oferecer sala de espera em 
ambiente preferencialmente 
arejado, garantindo distan-
ciamento de, no mínimo, 1m 
entre cada pessoa.

- Garantir o uso de máscara por 
todos os usuários e acompanhan-
tes;
-Triagem de pessoas com sinto-
mas acompanhantes quanto a 
presença de sintomas doCOVID-
-19 antes de entrar no serviço de 
saúde;
- Levantamento de pessoas com 
fatores de risco para COVID-19 
associados considerando a ne-
cessidade imediata de atendi-
mento;
- Agendamento mínimo de pes-
soas por turno de modo a não 
promover aglomeração, priori-
zando os que apresentam 
alguma condição que possa evo-
luir para complicações;
- Limitar o número de acompa-
nhantes (um por pessoa sintomá-
tica nas condições previstas em 
lei).
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ATENÇÃO HOSPITALAR

A internação hospitalar, por causas clínicas e obstétricas, ocorrerá de acordo 
com a indicação do médico consultante, sempre especificando, claramente, se é 
caso suspeito ou não de COVID-19, pois em caso de suspeita de infecção pelo novo 
coronavírus há que se tomar providências para isolamento, notificação imediata, 
realização ou agendamento de teste para confirmação. Observar o distanciamento 
de, pelo menos, 1,5 metros entre os leitos e a presença do acompanhante só será 
permitida nas situações nas quais não se possa prescindir de acompanhante e após 
realização de triagem para detecção de presença de sintomas respiratórios. Se o 
acompanhante apresentar sintomas respiratórios não poderá permanecer no hospital, 
salvo se não houver outra possibilidade e, neste caso, tanto o paciente quanto o 
acompanhante ficarão em isolamento e serão investigados e notificados.

Os procedimentos como cirurgias eletivas  poderão ser agendadas obedecendo 
o critério de 02 usuários por enfermaria,preferencialmente sem acompanhantes, e a 
internação deverá ser precedida de triagem para sintomas respiratórios, inclusive com 
a realização de teste rápido, quando indicado.

Retorno das cirurgias eletivas durante o mês de julho de 2020.
 

SEMANA 

EPIDEMIOLÓGICA 

 

 

PERÍODO 

CIRURGIAS ELETIVAS 

PERCENTUAIS (%) 

28ª
 

05 A 11/07/2020
 As cirurgias ele�vas con�nuam suspensas até 

01/08 e só poderão ser realizadas, 

excepcionalmente, se jus�ficadas pelo médico 

e o diretor técnico em virtude do risco de 

complicações. 

29ª
 

12 A 18/07/2020
 

30ª
 

19 A 25/07/2020
 

31ª
 

26/07 A 01/08/2020
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URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

A Unidade de Pronto Atendimento - UPA realizará Classificação de Risco 
com o Protocolo de Manchester, além de triagem específica de sintomáticos 
respiratórios, e seguirá o protocolo de isolamento, notificação imediata e testagem 
ou agendamento de teste de acordo com o início dos sintomas. 

VIGILÂNCIA À SAÚDE

A Vigilância à Saúde tem, dentro do seu amplo espectro de atuação, a funçãode, 
mediante a produção e análise das informações, orientar o processo de retorno 
gradual e progressivo das atividades próprias do Sistema Único de Saúde, bem como 
das demais atividades da administração pública e no âmbito das organizações sociais, 
comércio e serviços.

Dentre as atividades coordenadas pela Vigilância Epidemiológica estão a 
organização e o direcionamento das ações das equipes de monitoramento, 
avaliação e produção de informações sobre o comportamento da pandemia em 
Quixadá. A expressão mais concreta, palpável e visível para a população é a produção 
e compartilhamento, na página da Prefeitura de Quixadá, http://quixada.ce.gov.br/, 
do Boletim Epidemiológico diariamente dando ciência da situação da pandemia e 
sua evolução que tem fornecido subsídios para as tomadas de decisão da Secretaria 
de Saúde e de toda a administração municipal.

 
MONITORAMENTO, ANÁLISE E READEQUAÇÃO DAS AÇÕES

O monitoramento das atividades acontece, diariamente, através dos registros 
advindos das ligações telefônicas realizadas pela população para o Telessaúde 
Coronavírus, das consultas em todos os serviços de saúde, das internações, tanto 
as que ocorrem no município quanto no Hospital Regional do Sertão Central, das 
transferências, altas, óbitos, visitas domiciliares e coletas de exames. Todos 
os registros compõem as planilhas com os dados e informações que alimentam os 
Boletins Epidemiológicos diários.  

A análise das informações proporciona a base para a avaliação das ações 
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implementadas e aponta, ao final de cada semana epidemiológica, quais as novas 
demandas apresentadas e/ou a necessidade de correção de rumos e a readequação 
das estratégias de enfrentamento à COVID-19, bem como orienta o planejamento para 
ampliar a garantia do funcionamento do SUS para assistir à população na totalidade 
de suas demandas.

FASEAMENTO DAS ETAPAS DE FLEXIBILIZAÇÃO

Fonte: cmpfor.ce.gov.br

Alinhados com as determinações estaduais e com as orientações das 
organizações de saúde e os bons exemplos pelo mundo, Quixadá vem sendo pioneira 
em medidas de prevenção ao coronavírus. Logo após as manifestações oficiais do 
governo do Ceará nosso município vem e continuará seguindo os decretos e fases do 
mesmo.
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Neste momento, estamos na fase de transição, pela terceira semana 
consecutiva. Mas é condicionante, assim como foram acertadas as medidas mais 
ousadas de isolamento, reorganização do Centro, circulação de veículos coletivos da 
zona rural, monitoramento dos casos suspeitos, distribuição de máscaras, ações de 
fiscalização e campanhas educativas, organizar e garantir os protocolos de cada fase.

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- Todas as empresas que puderem manter funcionamento em regime de 
teletrabalho (home office) devem fazê-lo até pelo menos o risco sanitário municipal for 
classificado em fase quatro: abertura ampliada (flexibilização). 

- As creches, escolas, Universidades devem se manter fechadas ou em regime 
de aulas à distância até o risco sanitário alcançar a fase quatro. 

- Também deverão esperar para a retomada, pelo menos até a fase três, os 
seguintes setores/serviços:

I) Eventos, de qualquer natureza, que exijam licença do Poder Público; 
II) Os eventos esportivos, inclusive campeonatos de qualquer modalidade 
esportiva;
III) As atividades coletivas de cinema, teatro e shows; 
IV) O funcionamento de academias de esportes de todas as modalidades; 
V) A visitação a parques ecológicos/urbanos; recreativos, vivenciais e afins; 
VI) O funcionamento de boates e casas noturnas; 
(Fonte: Plano de Retomada da Economia do Município de Sobral)

TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA PARA FLEXIBILIZAÇÃO DE 
PEQUENOS NEGÓCIOS FAMILIARES AINDA NO PERÍODO DE 
TRANSIÇÃO

Na perspectiva de diminuir os impactos negativos gerados na economia de nosso 
município e considerando as exigências sanitárias para a evolução da flexibilização, é 
condicionante que antes da efetivação da 1ª fase, possamos autorizar e acompanhar 
a abertura de pequenos negócios familiares.
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Autorizar todos os empreendimentos da 1ª fase de uma vez, dificultará a 
garantia dos protocolos, da fiscalização e automaticamente dos cuidados necessários 
para evitar um novo pico de contágio.

Assim, antecipa-se a abertura desses pequenos empreendimentos familiares, 
garantindo todo o acompanhamento, auxilio e apoio nesta flexibilização.

Compreendem pequenos negócios familiares:
- Empresa individual, formal ou informal;
- No máximo dois funcionários, além do proprietário/a;

Obs: Os protocolos a serem cumpridos, além da assinatura do termo de conduta, e guardadas as 

devidas proporções, se enquadram nas medidas da 1ª fase.

PROTOCÓLOS DA 1ª FASE

Durante esta 1ª fase de retomada da economia, é necessário continuar 
cumprindo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), como 
a continuidade do uso da máscara de proteção, ainda obrigatório ao sair de casa, 
principalmente em transportes, espaços e estabelecimentos abertos ao público.

Para garantir o funcionamento das atividades liberadas, é necessário ainda o 
cumprimento de diversas medidas de proteção:

• Evitar aglomerações dentro dos estabelecimentos, se necessário, utilizando-
se do espaço externo com formação de filas, respeitando-se a distância mínima de 2 
metros entre as pessoas;

• Disponibilizar para clientes e funcionários produtos de higienização e desin-
fecção (ex. Álcool em gel 70%);

• Manter o local higienizado e desinfectado;
• Adaptar o ambiente de trabalho de forma que as pessoas
 fiquem a pelo menos 2 metros de distância entre elas;
• Manter os ambientes com ventilação natural (portas e janelas abertas), sempre 

que possível.

Veja os segmentos que poderão abrir nesta 1ª fase de Retomada da 
Economia:

• Indústria química, Metalmecânica e correlatos;
• Indústria de artigos de couro e calçados;
• Saneamento e reciclagem;
• Geração, transmissão e distribuição de energia;
• Indústrias têxtil;
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• Indústria de artigos do lar;
• Indústria de móveis e madeira;
• Artigos de couro e calçados;
• Comércio atacadista de metalmecânica e afins;
• Comércio têxtil e roupas;
• Comunicação, publicidade, editoração e imprensa;
• Livros e revistas;
• Artigos do lar;
• Comércio da cadeia agropecuária;
• Movelarias;
• Tecnologia da informação;
• Comércio de bicicletas;
• Comércio automotivo e serviços;
• Comércio de saneantes (produtos de desinfecção e higiene do lar, livrarias, 
  brechós, papelarias e doces e afins.
• Caixões;
• Produtos e artigos esportivos, instrumentos musicais e brinquedos.
• Assessoria especial de empreendedorismo e inovação;
• Construção civil

PROTOCÓLOS ESPECÍFICOS POR SETOR E DEMAIS FASES DE FLEXI-
BILIZAÇÃO

Além dos protocolo gerais já apresentados neste documento, as demais fases 
e os protocolo específico, elaborados pela prefeitura de Quixadá e ebooks e check 
lists elaborados pelo SEBRAE - O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas, estarão disponíveis para consulta e acima de tudo aplicação de toda cadeia 
produtiva de nosso município, no QR abaixo.

A gestão municipal, em parceira com o SEBRAE, realizarão reuniões setoriais 
virtuais para apresentação dos protocolo e procedimentos para flexibilização em cada 
etapa.
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UMA COMUNICAÇÃO QUE CONSCIENTIZA

Gestores, agentes de saúde, empresários devem se adaptar à essa nova 
normalidade, ao novo normal. Está sendo necessário investir em adaptações 
estruturais, de comunicação de proteção individual e coletiva.

Só conseguiremos retomar a economia, o sucesso só será possível se todos e 
todas compreendermos que a segurança de cada um e de toda a cidade depende de 
cada um e cada uma.

A atitude de realizar todos os protocolos, seguir rigorosamente as orientações, 
será o exemplo e a comunicação eficiente para o cuidado e proteção mútuas.

CONSCIÊNCIA COLETIVA – RESPEITO – RESPONSABILIDADE

REFERÊNCIAS

CEARÁ, Secretaria Estadual de Saúde-SESA. NOTA TÉCNICA RETOMADA DOS 
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