




Ao longo desses 20 anos 
de trajetória na gestão em saúde....



Ao longo desses 20 anos 
de trajetória na gestão em saúde....



O governo do Ceará decretou medidas mais restritivas no intuito de conter a propagação do vírus
ainda em março de 2020.

Situação do Ceará na Pandemia

População estimada 
em 9.240.580 

pessoas em 2021  

Ceará teve 1.383.349
casos confirmados, 

até junho 2022 

 27.630 óbitos 
até junho de 2022 

Fonte: IBGE, 2022; INTEGRASUS CEARÁ, 2022
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Caracterização
dos hospitais
participantes

Referência  COVID-19  Ceará (179 UTI) 

  235 Leitos  |  59 Leitos UTI

Hospital Terciário

  481 Leitos  |  113 Leitos UTI

  323 Leitos  |  53 Leitos UTI
Hospital Secundário



Caracterização
dos hospitais
participantes Hospital Terciário

  211 Leitos  |  50 Leitos UTI

Hospital Terciário

  58 Leitos  |  10 Leitos UTI

Hospital Terciário
  288 Leitos  |  50 Leitos UTI

 



Caracterização da amostra 
[Março de 2020 à Junho 2022]  

28.719 
Internações Suspeitas

20.283 Casos 
Confirmados



Internações, altas e óbitos por Covid-19 (2020-2022)

11.762 Altas no período



Internações COVID-19  por faixa etária e sexo em
hospitais públicos no Ceará (2020-2022)

55,1% da amostra sexo masculino

A faixa etária mais atingida pela COVID-19 foi a de 45 a 65 anos em ambos os sexos, totalizando 30,1% dos casos;



Óbitos com comorbidade e sem comorbidade por
COVID-19  (2020-2022)

Os pacientes com comorbidades foram responsáveis por 52,3% das internações, sendo as 
comorbidades mais comuns: diabetes (48,0%) e hipertensão arterial sistêmica (41,3%);



50,2% dos pacientes internados nos hospitais apresentaram piora clínica que
culminou com a necessidade de um leito de terapia intensiva, sendo a
maioria do sexo masculino (56,2%);

A faixa etária acima de 66 anos corresponde a 44,1% das internações na UTI;

Os pacientes com comorbidades foram que mais precisaram de leitos de
terapia intensiva representando 58,5% dos pacientes internados na terapia
intensiva.

 

Cenário em relação aos pacientes na UTI



Desafios e lições Aprendidas
DESAFIO] Dar uma resposta rápida e segura para a sociedade.  

[DESAFIO] Ter equipes de saúde prontas para atender a demanda da
população. diante de uma de pandemia. 

[DESAFIO] Integração do sistema de saúde brasileiro. 

[DESAFIO]  A heterogeneidade entre as diversas regiões do país em relação
ao manejo das informações. 

[LIÇÃO] A importância do compartilhamento de informações. 

[LIÇÃO] O impacto de uma rede colaborativa diversa, mas ao mesmo tempo
complementar na resposta da pandemia. 
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