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PLANO DE TRABALHO – PERFIS II-GRADUADO, II-ESPECIALISTA, II-MESTRE, II-DOUTOR

O Centro de Inteligência em Saúde do Estado do Ceará-CISEC é uma estrutura centralizada capaz de
capturar, processar e analisar as informações relevantes à saúde no Ceará em seus contextos mais inclusivos.
Seus  trabalhos  estão  voltados  a  buscar  informações  relevantes,  analisar  as  distribuições,  padrões  e
determinantes das condições de saúde e de doença associados à população do Estado do Ceará.

Dessa forma, o CISEC é de grande importância neste momento da Pandemia do Coronavírus, uma
vez que se faz necessário o monitoramento dos casos, a produção de análises, estudos, informes e boletins
que possam subsidiar as ações de políticas de combate a pandemia da Covid-19 no Estado do Ceará. 

Uma análise relevante é sobre o atendimento do Samu Ceará no Estado durante a pandemia, como
exposto na reportagem abaixo:

Perfil de atendimentos do Samu Ceará muda após novo coronavírus

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) - 192 Ceará costuma atender a uma série de
problemas  de  saúde  urgentes  da  população,  como  acidentes  de  trânsito,  quedas,  acidentes  vasculares
cerebrais  (AVC)  e  convulsões.  No entanto,  após a disseminação do novo coronavírus  no Estado –  cujos
primeiros  casos  foram  confirmados  no  dia  15  de  março  de  2020,  o  perfil  de  atendimentos  mudou
significativamente, a partir de uma preponderância de traumas para casos de Covid-19, de acordo com o
coordenador geral do Serviço, coronel João Vasconcelos. 
Fonte: <www.diariodonordeste.verdesmares.com.br> (com adaptações)

Para os PERFIS II-GRADUADO, II-ESPECIALISTA, II-MESTRE, II-DOUTOR: 
Diante do exposto, o candidato, a partir da sua área do conhecimento, deverá realizar um plano de

trabalho que tenha por objetivo:
1. Realizar a análise geográfica dos atendimentos de Covid-19 pelo SAMU desde março de 2020 (início da
pandemia) no Estado do Ceará, DESCREVENDO:

a) que tipos de dados serão relevantes para a análise do desempenho do sistema único de saúde SUS
no estado do Ceará;
b)  os  possíveis  obstáculos  encontrados  na  organização  da  análise  geográfica  descrita  acima  e
elaborando estratégias para contorná-los.

2.  Indicar  as  melhores  estratégias  de  apresentação  dos  dados  e  análises  no  contexto  específico  da
administração  pública  (para  os  gestores)  e  no  contexto  específico  da  comunicação  de  massas  (para  a
sociedade em geral).
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