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PLANO DE TRABALHO PARA OS PERFIS I-GRADUADO, II-ESPECIALISTA, III-MESTRE E VI-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 Estado em seus contextos  mais
inclusivos. Suas atividades estão voltadas 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 tem sido importante na pandemia do novo coronavírus SARS-CoV-2, uma vez
que foi necessário o  monitoramento dos casos, a produção de análises, estudos, informes e boletins para
subsidiar as ações de políticas de combate à pandemia da Covid-19 no Estado do Ceará.

Além do atual combate na disseminação do vírus, é de importância mundial o monitoramento de
possíveis agentes infecciosos que desencadeiem novas pandemias, epidemias e surtos ainda mais fatais que
o SARS-CoV-2.

A exemplo de análise, a Prefeitura de Campo Grande (Mato Grosso do Sul) emitiu o seguinte alerta
às equipes de saúde para a doença do vírus de Marburg:

“O CIEVS-CG (Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de
Campo Grande) enviou um comunicado para os profissionais da SESAU (Secretaria
Municipal de Saúde) para prestarem atenção ao novo vírus, altamente infeccioso,
que causa febre hemorrágica. O que se sabe até o momento é que o vírus de
Marburg  está  predominando  no  continente  africano.  Segundo  a  OMS
(Organização  Mundial  de  Saúde),  em  surtos  anteriores,  apresentou  taxa  de
letalidade de até 88%”.
Fonte: <https://www.campograndenews.com.br/cidades/capital/prefeitura-emite-alerta-
para-virus-da-familia-do-ebola-de-alta-letalidade> (com adaptações).

Diante do exposto, o candidato, a partir da sua área do conhecimento, deverá realizar um Plano de
Trabalho que tenha por objetivo propor estratégias de produção de um sistema de alerta em saúde no Ceará
que possa indicar possíveis ocorrências de novos surtos epidemiológicos de doenças infecciosas emergentes,
incluindo os seguintes aspectos: 

• Que tipos de dados serão relevantes para a análise e possíveis fontes que utilizaria;
• Quais as estratégias de extração, higienização, organização e consolidação dos dados;
• Quais  os  possíveis  obstáculos  encontrados  na  organização  da  análise  descrita  acima  e  como

contorná-los.
• Os cuidados e providências necessárias para resguardar a consistência dos dados e a privacidade dos

cidadãos e cidadãs, sob o prisma da Lei Geral de Proteção aos Dados (LGPD); e
• Se pertinente, embasar o texto através de estratégias da literatura, incluindo políticas e legislação

vigentes.
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