NOTA
TÉCNICA

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS VIGILÂNCIA
SANITÁRIA COVID - 19
Março à Setembro
Ceará – 20/10/2020

RELATÓRIO
Nos últimos seis meses foi necessário
reforçar as ações já existentes e instituir
novas ações na prevenção e controle da
COVID-19 a partir da implementação das
políticas públicas de saúde com vistas a
contribuir para minimizar os impactos
ocasionados pela pandemia da COVID-19 por
meio da adoção de medidas que objetivam
otimizar a detecção precoce de casos e
reduzir o processo de propagação da doença
e evitar a novos focos de transmissão.
Neste sentido existem as seguintes frentes
de atuação, além das relacionadas à
prevenção e controle da COVID-19: Barreira
Sanitária
Aeroporto
Internacional
de
Fortaleza, Liberação de Alvarás Sanitário,
Finspeção de Estabelecimentos de Interesse
da saúde, Fiscalização da Flexibilização das
Atividades Econômicas e atendimentos de
Denúncias relacionadas à Covid-19 e de
diversas naturezas realizadas por diversos
outros órgãos e as inspeções de rotina.
As ações de fiscalização da retomada das
atividades econômicas foram iniciadas desde
o dia 19 de março e segue até os dias de
hoje. Na Fase de Transição as fiscalizações
ocorreram de forma randomizada de
maneira a contemplar as cadeias de
produção e intensificadas a partir das Fases
1, 2, 3 e 4 de Flexibilização das Atividades
Econômicas. A partir do dia 20 de agosto,
entrou em vigor a Lei 17.234 que
estabeleceu o valor da multa pra quem não
fizer uso de máscaras em locais públicos e
privados
onde foram incorporadas
autuações com este fim específico durante
as fiscalizações.
A cada mudança no faseamento pelo
Governo do Estado as ações desta
Coordenadoria são redirecionadas com
vistas a monitorar o retorno seguro das
atividades liberadas, ou mesmo aquelas em
que houve incremento na liberação da
atividade, tais como, aumento do percentual
de
frequentadores e/ou de horário de
funcionamento entre outras.
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Fase de Transição e Fase 1
De modo geral foram recebidos 47 planos de Contingência com os respectivos
Protocolos Geral e Setorial, estes são analisados e emitidos Parecer Técnico e em
alguns casos é realizada inspeção para averiguação de não conformidades e/ou
irregularidades. Até o momento já foram interditados cautelarmente cinco
estabelecimentos, todos do tipo Shopping e Similares (Tabela 1). A análise dos planos
está sendo realizadas em parceria com a Célula de Vigilância sanitária do Município de
Fortaleza.

Tabela 1: Frequência dos Planos de contingência recebidos, analisados e
fiscalizações realizadas na Flexibilização das Atividades Econômicas, no
Período de 02 a 17 de junho, Região Metropolitana de Fortaleza, em 2020.

Mês

Planos de
Contingência
Recebidos

Estabelecimentos

47

Planos de
Contingência
Analisados
30

Fiscalizaçõe s
Realizadas
39

Interdição
Cautelar
05

Fonte: Covis, 2020

Foram também realizados 25 atendimentos de denúncias provenientes do Ministério
Público, CEREST, Ouvidoria, entre outras, com interdição cautelar de dois estabelecimentos
que realizavam Testes Rápidos de Covid-19 sem regularização

Fase 2
As fiscalizações da Fase 2 de retomada das atividades econômicas foram realizadas em
conjunto com a Coordenadoria de Vigilância Ambiental e Saúde do Trabalhador. De modo
geral foram realizadas 1.064 fiscalizações, contemplando as praças de alimentação,
estabelecimentos de saúde, restaurantes, mercantis e shoppings com atenção especial as
praças de alimentação. Até o momento já foram interditados cautelarmente cinco
estabelecimentos de saúde, além dos cinco na fase 1 do tipo Shopping e Similares na fase
1.
.

Fase 3
As fiscalizações da Fase 3 de retomada das atividades econômicas foram realizadas
em conjunto com a Coordenadoria de Vigilância Ambiental e Saúde do Trabalhador. De
modo geral foram realizadas 920 fiscalizações, contemplando as praças de
alimentação, estabelecimentos de saúde, restaurantes, mercados públicos, indústrias,
mercantis e shoppings com atenção especial as praças de alimentação. Até o momento
já foram interditados cautelarmente dois estabelecimentos além dos cinco
estabelecimentos de saúde na fase 2 e cinco na fase 1 do tipo Shopping e Similares na
fase 1.

Fase 4
As fiscalizações da Fase 4 de retomada das atividades econômicas foram realizadas
em conjunto com a Coordenadoria de Vigilância Ambiental e Saúde do Trabalhador. De
modo geral foram realizadas 1.615 fiscalizações, contemplando as praças de
alimentação, estabelecimentos de saúde, restaurantes, mercados públicos, indústrias,
mercantis e shoppings com atenção especial as praças de alimentação e do dia 20 até
26 de agosto, foram abordadas 157 pessoas quanto ao uso de máscara ou de máscara
em localização inadequada, com um estabelecimento multado por permitir ingresso de
pessoas sem máscara. Até o momento já foram interditados cautelarmente quatro
estabelecimentos além dos dois estabelecimentos da fase 3, cinco na fase 2 e cinco na
fase 1 do tipo Shopping e Similares.

Barreira Sanitária do Aeroporto Internacional de Fortaleza
A Barreira Sanitária do Aeroporto Internacional de Fortaleza aferiu temperatura de
183.490 passageiros de 1.122 voos entre o dia 22 de março até 26 de agosto, esta
ação foi realizada em parceria com a Coordenadoria de Vigilância Ambiental e Saúde do
Trabalhador, Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Residência em Saúde
Coletiva da ESP com o apoio da ANVISA e FRAPORT (Tabela 2).

Tabela 2: Frequência de voos, passageiros e atendimentos individuais
realizados no desembarque pela Barreira Sanitária do Aeroporto
Internacional de Fortaleza,de março a setembro de 2020.

Mês
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Total
Fonte: COVIS, 2020.
* A partir de 22/03.

N. de Voos
76
62
96
175
363
350
584
1.706

N. de Passageiros
12.089
14.410
14.410
24.510
57.464
60.607
101.968
285.458

N. Atendimentos
Individuais
16
6
7
1
0
2
2
34

Além do mais, em uma ação conjunta das Coordenadorias de Vigilância Sanitária e
Vigilância Ambiental e Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, em parceria com a
HEMOCE, LACEN, ANVISA com apoio da FIOCRUZ, foi realizada uma avaliação
ocupacional do impacto da COVID-19 nas autoridades aeroportuárias e portuárias de
Fortaleza (ANVISA, ANAC, IBAMA, Polícia Federal, Receita Federal, MAPA/VIGIAGRO),
nos dias 23 e 24 de julho e 17 a 20 de agosto, respectivamente, uma avaliação
ocupacional do impacto da COVID-19 nas autoridades aeroportuárias (ANVISA, ANAC,
IBAMA, Polícia Federal, Receita Federal, MAPA/VIGIAGRO)
.
No Aeroporto de Fortaleza foram realizados 180 testes de RT-PCR e de Sorologia de
Quimioluminescência de Anticorpos IgG de alta sensibilidade para COVID-19 pelo
Laboratório de Biologia Molecular COVID-19 (LBM-COVID19 Hemoce/Fiocruz).
De modo geral, aproximadamente 67% eram do sexo masculino, mais da metade
referiu ter apresentando sintomas gripais nos últimos meses ou ter realizado teste
rápido (imunocromatográfico) e destes 10% afirmaram ter sido reagente. Quanto aos
exames, todos os RT-PCR apresentaram resultado Não Detectável para SARS-CoV2
(COVID-19). Dos exames sorológicos, 28 apresentaram resultado positivo para
anticorpos IgG anti-SARS-CoV2, sendo 20 do sexo masculino e 8 do sexo feminino,
representando uma taxa de prevalência em torno de 17%.
Já no Porto de Fortaleza foram realizados de 250 testes RT-PCR e de Sorologia de
Quimioluminescência de Anticorpos IgG de alta sensibilidade para COVID-19, nos dias
17 e 18 de agosto para as Autoridades Portuárias e Companhia DOCAS. Foram também
realizados 300 testes rápidos para COVID-19 em 600 trabalhadores avulsos portuários
dos Portos de Pécem e de Fortaleza, além de 130 RT-PCR.
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