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1. (Questão Inédita/2021) O processo de regionalização das ações e serviços de
saúde no Estado do Ceará se encontra normatizado. Tal normatização define a
Região de Saúde como o espaço geográfico contínuo, constituído por
agrupamento de municípios limítrofes que, em razão de suas dinâmicas
epidemiológicas, geográficas, viárias, de comunicação, ambientais, políticas,
socioeconômicas, integram suas ações e seus serviços de saúde com as do
Estado em redes de atenção à saúde. O arcabouço-jurídico que dispõe sobre a
integração, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), das ações e serviços de
saúde em Regiões de Saúde no Estado do Ceará é:

a) Lei Estadual nº 17.186, datada de 24/07/2020.

b) Lei Estadual nº 17.006, datada de 30/09/2019.

c) Decreto Estadual 33.691, datado de 24/07/2020.

d) Lei Estadual nº 17.196, datada de 30/08/2019.

e) Decreto nº 7.508, datado de 28/06/2011.

2. (Questão Inédita/2021) A Lei nº 17.006/2019 dispõe sobre a integração, no
âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, das ações e dos serviços de saúde
em Regiões de Saúde no Estado do Ceará. Acerca do Planejamento Regional,
constante no art. 7º da legislação supracitada, avalie os itens a seguir quanto
ao que este considerará e assinale a alternativa correta.

I. As necessidades de saúde regionais; as medidas de superação das
desigualdades e a progressiva diminuição das disparidades regionais.

II. Os vazios assistenciais; a qualificação da assistência; os serviços de saúde
públicos e privados prestados na região; os dados do mapa da saúde.

III. As diretrizes nacionais e estaduais da saúde expressas no plano nacional e
estadual da saúde e nas diretrizes da conferência de saúde.

IV. O desenvolvimento e o aperfeiçoamento dos sistemas regionais de
informações em saúde e o registro de dados dos usuários.



2. (Questão Inédita/2021)

V. Os planos e projetos governamentais estaduais estratégicos para a saúde, as
articulações intersetoriais e demais informações de interesse da saúde.

a) Apenas I está correto.

b) Apenas I e IV estão corretos.

c) I, III e V estão corretos.

d) I, II, III, IV e V estão incorretos.

e) I, II, III, IV e V estão corretos.

Planejamento de Saúde Regional



3. (Questão Inédita/2021) O Planejamento Regional da Saúde do Ceará será
apresentado ao Conselho Estadual de Saúde do Ceará, devendo ser apreciado
no prazo máximo de:

a) 30 dias.

b) 45 dias.

c) 60 dias.

d) 90 dias.

e) 120 dias.

4. (Questão Inédita/2021) Segundo a Lei Estadual nº 17.006/2019, o Plano de
Saúde Regional deverá prever, exceto:

a) As ações e os serviços de saúde dos municípios e do Estado, de referência
regional, e seus custos.

b) Os custos dos serviços municipais de alcance regional.

c) As responsabilidades dos entes federativos pelo financiamento das ações e
dos serviços municipais e regionais.

d) O nível de hierarquização dos serviços a ser implantados.

e) As formas de referência e os fluxos assistenciais dos usuários nos serviços de
saúde.
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ações e os serviços de saúde dos municípios e do Estado, de referência regional, 
e seus custos;

os custos dos serviços municipais de alcance regional;

responsabilidades dos entes federativos pelo financiamento das ações e dos 
serviços municipais e regionais;

o nível de resolutividade do serviço a ser alcançado;

as formas de referência e os fluxos assistenciais dos usuários nos serviços de 
saúde.

5. (Questão Inédita/2021) O Plano de Saúde Regional é o documento
elaborado pelos entes federativos de uma Região de Saúde, fundado no
planejamento da saúde, orientador da implementação das Políticas de Saúde
em âmbito regional, composto por avaliação situacional em saúde, diretrizes,
objetivos, metas e indicadores regionais a serem alcançados a cada 4 (quatro)
anos, e da programação geral e anual da saúde, além de processo de
monitoramento e avaliação do plano regional em saúde. Acerca desse Plano, a
Lei 17.006/2019 estabelece que:

a) O plano regional de saúde manterá consonância com os planos municipal,
estadual e nacional da saúde, cabendo ao plano de saúde do município
identificar e especificar os seus serviços de referência inter-regional.



5. (Questão Inédita/2021)

b) O plano de saúde regional será referência para o custeio dos serviços de
abrangência regional, devendo as responsabilidades dos entes federativos e a
forma de seu financiamento estarem discriminadas no contrato previsto na Lei
17.006/2019.

c) A rede de atenção à saúde deve estar compreendida na região de saúde, não
podendo ser interregional, dado ao nível de densidade tecnológica do serviço
de uma específica região.

d) Os serviços públicos contratados com o setor privado lucrativo e sem fins
lucrativos na região, por todas as formas de direito admitidas, deverão
submeter-se ao ordenamento sanitário estadual, às normas da regionalização e
independente da central de regulação.

e) O plano regional de saúde deverá prever o nível de hierarquização dos
serviços a serem implantados.
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a prevalência do interesse coletivo regional sobre o local;

a prevenção do risco de agravo à saúde como medida de segurança 
sanitária;

a autonomia dos entes federativos;

a equidade federativa no rateio dos recursos do Estado;

GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA REGIONAL 
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a participação da comunidade;

a garantia da integralidade da assistência à saúde;

o processo permanente e compartilhado de planejamento regional e de 
tomada de decisão;

a progressiva diminuição das disparidades regionais.

GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA REGIONAL 

6. (Questão Inédita/2021) A Governança interfederativa regional compreende
a tomada de decisão compartilhada pelos entes federativos na gestão das
ações e dos serviços de saúde organizados em região de saúde e em redes de
atenção à saúde. Ela respeitará os seguintes princípios estabelecidos na Lei
17.006/2019:

I. A prevalência do interesse coletivo regional sobre o local; a prevenção do
risco de agravo à saúde como medida de segurança sanitária.

II. A autonomia dos entes federativos; a equidade federativa no rateio dos
recursos do Estado.

III. A progressiva diminuição das disparidades regionais; a participação da
comunidade.

IV. a garantia da integralidade da assistência à saúde, conforme previsto na
Renases, Rename e Remume.



6. (Questão Inédita/2021)

V. O processo permanente e compartilhado de planejamento regional e de
tomada de decisão nas Comissões Intergestores Regionais - CIR.

a) Apenas I está correto.

b) Apenas I e IV estão corretos.

c) I, III e V estão corretos.

d) I, II, III, IV e V estão incorretos.

e) I, II, III, IV e V estão corretos.

7. (Questão Inédita/2021) Conforme a Lei 17.006/2019, os entes federativos
que integram a Região de Saúde pactuarão as responsabilidades sanitárias
regionais na Comissão Intergestora Regional, de acordo com as definições da
CIB, as quais serão formalizadas em contrato, cabendo ao Poder Executivo
definir, em decreto, as suas diretrizes gerais. Nesse processo, não compete à
Comissão Intergestora Regional:

a) Organizar o funcionamento das redes de atenção à saúde, compatíveis com
as necessidades estaduais, respeitadas as decisões da CIB e as demais normas
aplicáveis.

b) Decidir sobre a aplicação dos recursos regionais, administrados pela entidade
regional de saúde.

c) Acompanhar o cumprimento do contrato quanto às responsabilidades
pactuadas em todos os seus aspectos.



7. (Questão Inédita/2021)

d) Definir regras para o adequado funcionamento de sistema integrado de
registro de dados dos usuários e demais informações necessárias, de acordo
com as normas aplicáveis.

e) Integrar a gestão das redes de atenção à saúde com a atenção primária em
saúde.
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organizar o funcionamento das redes de atenção à saúde, compatíveis
com as necessidades regionais, respeitadas as decisões da CIB e as
demais normas aplicáveis;

decidir sobre a aplicação dos recursos regionais, administrados pela
entidade regional de saúde;

acompanhar o cumprimento do contrato quanto às responsabilidades
pactuadas em todos os seus aspectos;

integrar a gestão das redes de atenção à saúde com a atenção primária
em saúde.

definir regras para o adequado funcionamento do sistema integrado de
registro de dados dos usuários e demais informações necessárias, de
acordo com as normas aplicáveis.

.



Princípios Planejamento Estratégico 2019-2023: 
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R1 - Promover o acesso com qualidade e satisfação do cidadão ao 
sistema de saúde.

R2 - Ampliar resultados efetivos nos municípios do Estado com o

fortalecimento da atuação nas regiões.

R3 - Aumentar a efetividade na promoção da saúde e prevenção de

doenças e agravos.

R4 - Potencializar a economia da saúde como alavanca para o 
desenvolvimento econômico social e saúde.
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S1 - Aumentar a eficiência e equidade na alocação dos recursos 
financeiros e orçamentários.

S2 - Ampliar e diversificar as fontes de recursos para financiar o sistema 
de saúde. 

S3 - Ampliar alianças estratégicas para os serviços de saúde no Estado.
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G1 - Fortalecer a efetividade do sistema de governança em rede na 
integração de atuação das regiões.

G2 - Promover a efetividade de políticas públicas, regulação e execução 
das linhas de cuidado prioritárias.

G3 - Aprimorar o modelo de Gestão para Resultados com transparência e 
integridade.
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P1 - Tornar o processo de atendimento mais acessível, rápido, resolutivo e 
humanizado.

P2 - Reduzir filas de espera para consultas, exames e internações.

P3 - Disponibilizar os insumos em saúde e medicamentos necessários aos 
usuários do SUS, em conformidade com a RENAME e a relação específica 

complementar estadual.

P4 - Aprimorar a rede de atenção e eficientização para a promoção da 
saúde e articulação intersetorial.

P5 - Ampliar e adequar as instalações das unidades de saúde.
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P6 - Melhorar a comunicação integrada, interna e externa, no âmbito da 
saúde.

P7 - Promover a eficiência, agilidade e integração dos processos.

P8 - Prover soluções digitais para facilitar o acesso, rapidez e conveniência 
aos usuários..

P9 - Adensar a cadeia produtiva de saúde em modelo de cidade

compacta para transformar áreas e replicar em outros polos.

P10 - Monitorar e intervir nos fatores e ambientes associados ao

risco de adoecimento da população..
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A1 – Atrair, desenvolver e valorizar lideranças e equipes para sustentar as 
mudanças e geração de valor público.

A2 – Promover cultura de Gestão para Resultados com foco no cidadão.

A3 – Fortalecer a gestão do conhecimento e inovação.

A4 – Fortalecer as parcerias com instituições públicas e privadas.

A5 – Promover ambiente de trabalho saudável.



Orientadores Estratégicos

Plano Estadual de Saúde Ceará (2020-2023)

8. (Questão Inédita/2021) O Plano de Saúde do Estado do Ceará
2020 - 2023 estabelece os Orientadores Estratégicos denominados
Missão, Visão de Futuro e Valores. Acerca deles, pode-se afirmar
que:

a) A Missão do Plano de Saúde do Estado do Ceará 2020 - 2023 é promover
saúde individual e coletiva para a melhoria da qualidade de vida das pessoas.

b) O propósito estabelecido no Plano de Saúde do Estado do Ceará 2020 - 2023
concerne em ser referência aos cidadãos como sistema de saúde acessível,
sustentável e de equidade, gerador de conhecimento e inovação.

c) A Visão de Futuro é realizar ações e serviços de saúde com resultado
centrado no cidadão e com humanização adequada do atendimento.



8. (Questão Inédita/2021)

d) A Missão estabelecida no Plano de Saúde do Estado do Ceará 2020-2023
concerne no desenvolvimento de uma Gestão Participativa e compromissada
com a transparência, conhecimento e inovação.

e) Os valores estabelecidos no Plano de Saúde do Estado do Ceará 2020-2023
incluem: a sustentabilidade, a equidade e a melhoria da qualidade de vida
centrado na família.

9. (Questão Inédita/2021) O Plano de Saúde do Estado do Ceará 2020-2023
estabelece, entre seus orientadores estratégicos, os Valores. Analise as
alternativas e aponte a que NÃO corresponde a esses valores:

a) Resultado centrado no cidadão.

b) Humanização do atendimento.

c) Valorização dos trabalhadores.

d) Transparência.

e) Conhecimento e Inovação.



Promover a saúde individual e coletiva para a melhoria da qualidade de vida
das pessoas.

Missão

Ser referência aos cidadãos como sistema de saúde acessível, sustentável e de
equidade, gerador de conhecimento e inovação.

Visão de futuro

ORIENTADORES ESTRATÉGICOS
Plano Estadual de Saúde Ceará (2020-2023)

Contribuir para o bem-estar e felicidade das pessoas.

Propósito

Solução para o sistema de saúde integrador e inovador, visando a saúde e a
satisfação do cidadão e valorização dos trabalhadores.

Posicionamento Estratégico 

Resultado centrado no cidadão, humanização do atendimento, valorização das
pessoas, transparência, conhecimento e inovação.

Valores



10. (Questão Inédita/2021) As Políticas de Saúde no Ceará, em seu contexto
atual, têm se fundamentado no Planejamento Estratégico Situacional, em que
a nova gestão criou a Secretaria de Políticas de Saúde. NÃO configura como
objetivo da Secretaria, o disposto na alternativa:

a) Coordenar o processo de formulação de Políticas de Saúde no âmbito do
Estado, de modo a impactar positivamente nos indicadores de saúde e de
qualidade de vida da população cearense.

b) Estabelecer diretrizes para o sistema de saúde e a organização dos serviços
de saúde.

c) Elaborar instrumentos técnicos e informativos, para dar suporte e melhorar
as práticas dos serviços.

10. (Questão Inédita/2021)

d) Centralizar os serviços e as redes de atenção à saúde com a administração
comandada pela Fundação Regional de Saúde - FUNSAÚDE-CE.

e) Melhorar as práticas de serviços entre cuidado, de forma articulada e
integrada, visando o bem-estar, a felicidade e a saúde das pessoas, apoiando a
inovação e o desenvolvimento tecnológico em saúde pública.



Políticas de Saúde no Ceará - Contexto Atual

Secretaria de Políticas de Saúde - Criada pela nova Gestão

Coordenar o processo de formulação de Políticas de Saúde no âmbito do
Estado, de modo a impactar positivamente nos indicadores de saúde e de
qualidade de vida da população cearense.

Objetivos

Estabelecer diretrizes para o sistema de saúde e para a organização dos
serviços de saúde.

Normatizar os serviços e as redes de atenção à saúde, elaborar instrumentos
técnicos e informativos para dar suporte e melhorar as práticas dos serviços,
tais como:

normas; procedimentos; regulamentos; linhas de cuidado;

protocolos; manuais; notas técnicas;

entre outros instrumentos para orientação e execução das ações e serviços em
todos os níveis de gestão do cuidado, de forma articulada e integrada, visando
o bem-estar, a felicidade e a saúde das pessoas, apoiando a inovação e o
desenvolvimento tecnológico em saúde pública.



Organização da Rede de Saúde

Plano Estadual de Saúde Ceará (2020-2023)

11. (Questão Inédita/2021) A Rede de Atenção em Saúde do Ceará fundamenta-
se na compreensão da APS como primeiro nível de atenção, enfatizando a função
resolutiva dos cuidados primários sobre os problemas mais comuns de saúde e a
partir do qual se realiza e coordena o cuidado em todos os pontos de atenção.
Para assegurar resolutividade na rede de atenção, alguns fundamentos precisam
ser considerados. Dentre os fundamentos considerados pelas diretrizes
nacionais, NÃO se inclui o exposto na alternativa:

a) Economia de Escala, Qualidade, Suficiência, Acesso e Disponibilidade de
Recursos.

b) Integração Vertical e Horizontal.

c) Processos de Hierarquização.

d) Região de Saúde ou Abrangência.

e) Níveis de Atenção.



Fundamentos da Redes de Atenção

Economia de Escala, Qualidade, Suficiência, Acesso e Disponibilidade de
Recursos;

Integração Vertical e Horizontal;

Processos de Substituição;

Região de Saúde ou Abrangência;

Níveis de Atenção.

12. (Questão Inédita/2021) Um dos objetivos fundamentais do sistema de
atenção à saúde no fortalecimento das Redes de Atenção e em Saúde é a
qualidade. A qualidade, na atenção em saúde, pode ser melhor compreendida
com o conceito de graus de excelência do cuidado que pressupõe avanços e
retrocessos de diferentes dimensões. Assinale a alternativa que NÃO
corresponde ao cerne da dimensão apontada:

a) Equidade (características pessoais, como local de residência, escolaridade,
poder aquisitivo e outras especificidades de sujeitos individuais ou grupos).

b) Eficiência (evitar desperdício ou ações desnecessárias e não efetivas) e
efetividade (utilizar-se do conhecimento para implementar ações que fazem a
diferença, que produzem benefícios claros aos usuários usando o máximo da
capacidade instalada).



12. (Questão Inédita/2021)

c) Segurança (reconhecer e evitar situações que podem gerar danos enquanto
se tenta prevenir, diagnosticar e tratar).

d) Centralidade na problemática de saúde (o diagnóstico deve ser específico, de
modo a permitir os cuidados exatos para a efetiva resolubilidade dos diferentes
níveis de saúde).

e) Pontualidade (cuidado no tempo certo, buscando evitar atrasos
potencialmente danosos) e outras, não devem resultar em desigualdades no
cuidado à saúde).

Fonte: Rede de Atenção à Saúde (2010)

ATENÇÃO!
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Equidade;

Eficiência;

Efetividade;

Segurança;

Pontualidade;

Centralidade na Pessoa.



13. (Questão Inédita/2021) A organização das ações e serviços de saúde se
constitui a principal finalidade do planejamento, e tem como estratégia as Redes
de Atenção à Saúde - RAS, ordenadas pela Atenção Primária à Saúde. As redes
temáticas e assistenciais prioritárias definidas pelo Estado para o período de
2020 a 2023 são:

a) Doenças Crônicas Não Transmissíveis (linhas de cuidado: diabetes, hipertensão,
obesidade, doenças renais crônicas), Materno Infantil, Atenção Psicossocial,
Cuidados à Pessoa com Deficiência, Urgência e Emergência, Traumato-Ortopedia,
Neurologia, Transplantes, Pneumologia Cardiovascular e Oncologia.

b) Doenças Crônicas Não Transmissíveis (linhas de cuidado: diabetes, hipertensão,
obesidade, doenças renais crônicas), Materno Infantil, Saúde do Idoso, Saúde
Indígena, Atenção Psicossocial, Cuidados à Pessoa com Deficiência, Urgência e
Emergência, Traumato-Ortopedia, Neurologia, Cardiovascular, Oncologia e
Atenção a Pessoa vivendo com HIV/IST.

13. (Questão Inédita/2021)

c) Doenças Crônicas Não Transmissíveis (linhas de cuidado: diabetes, hipertensão,
obesidade, doenças renais crônicas), Materno Infantil, Atenção Psicossocial,
Cuidados à Pessoa com Deficiência, Urgência e Emergência, Traumato-Ortopedia,
Neurologia, Cardiovascular e Oncologia.
d) Doenças Crônicas Não Transmissíveis (linhas de cuidado: diabetes, hipertensão,
obesidade, doenças renais crônicas), Materno Infantil, Saúde do Adulto, Saúde
Indígena, Atenção Psicossocial, Cuidados à Pessoa com Deficiência, Urgência e
Emergência, Traumato-Ortopedia, Neurologia, Cardiovascular e Oncologia.
e) Doenças Crônicas Não Transmissíveis (linhas de cuidado: diabetes, hipertensão,
obesidade, doenças renais crônicas), Materno Infantil, Saúde do Adulto , Atenção
Psicossocial, Cuidados à Pessoa com Deficiência, Urgência e Emergência,
Traumato-Ortopedia, Neurologia, Cardiovascular, Oncologia e e Atenção a Pessoa
vivendo com HIV/IST.



As Redes de Atenção à Saúde - RAS no Ceará, para o período de 2020 a 2023,
têm como redes temáticas e assistenciais prioritárias:

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (linhas de cuidado: diabetes, hipertensão,
obesidade, doenças renais crônicas);

Materno-Infantil;

Atenção Psicossocial;

Cuidados à Pessoa com Deficiência;

Urgência e Emergência;

Traumato-Ortopedia;

Neurologia;

Cardiovascular;

Oncologia.

Organização em Região de Saúde

Plano Estadual de Saúde Ceará (2020-2023)



14. (Questão Inédita/2021) O Plano de Saúde do Estado do Ceará 2020 -2023
estabelece Gestão e Governança em Redes Integradas e Regionalizadas, sendo
sua organização de espaço geográfico estabelecida da seguinte forma:

a) Os 184 municípios cearenses formam 22 Regiões de Saúde conforme o disposto
Plano Diretor de Regionalização (PDR) vigente.

b) Os 184 municípios cearenses formam 17 Regiões Descentralizadas de Saúde
conforme a Plataforma de Modernização da Saúde.

c) A Regionalização em Saúde no Ceará encontra-se disposta em 17 Regiões de
Saúde e 05 grandes Áreas Descentralizadas de Saúde.

d) A Regionalização em Saúde no Ceará encontra-se organizada em 05 Regiões de
Saúde compostas por 17 Áreas Descentralizadas de Saúde.

e) Os 184 municípios cearenses formam 22 Microrregiões de saúde que por sua
vez configuram as 05 Macrorregiões de Saúde do Estado, conforme o disposto no
Plano Diretor de Regionalização (PDR) vigente.

Regiões de Saúde

1ª Região de Saúde de 
Fortaleza

2ª Região de Saúde de Sobral

3ª Região de Saúde de Cariri

4ª Região de Saúde de Sertão 
Central

5ª Região de Saúde de Litoral 
Leste Jaguaribe

Gestão e Governança em Redes Integradas e Regionalizadas



15. (Questão Inédita/2021) A Regionalização em Saúde no Ceará encontra-se
organizada em 05 Regiões de Saúde, compostas por 17 Áreas Descentralizadas
de Saúde. Acerca disso, pode-se afirmar que:

a) A 1ª Região de Saúde de Fortaleza tem 04 Áreas Descentralizadas de Saúde,
sendo suas Coordenadorias representadas pelos municípios de Caucaia,
Maracanaú, Baturité e Itapipoca.

b) A 2ª Região de Saúde de Cariri tem 04 Áreas Descentralizadas de Saúde,
sendo suas Coordenadorias representadas pelos municípios de Icó, Iguatu,
Brejo Santo e Crato.

c) A 3ª Região de Saúde de Sobral tem 04 Áreas Descentralizadas de Saúde,
sendo suas Coordenadorias representadas pelos municípios de Acaraú, Tianguá,
Crateús e Camocim.

15. (Questão Inédita/2021)

d) A 4ª Região de Saúde de Sertão Central tem 02 Áreas Descentralizadas de
Saúde, sendo suas Coordenadorias representadas pelos municípios de Canindé
e Tauá.

e) A 5ª Região de Saúde de Litoral Leste Jaguaribe tem 02 Áreas
Descentralizadas de Saúde, sendo suas Coordenadorias representadas pelos
municípios de Aracati e Jaguaribe.



Gestão e Governança em Redes Integradas e Regionalizadas

Regiões de Saúde
Áreas 

Descentralizadas
de Saúde  

Municípios 

1ª Região de Saúde de 
Fortaleza

05 
Baturité ,Caucaia, Cascavel 
Maracanaú e Itapipoca

2ª Região de Saúde de Sobral 04 
Acaraú, Crateús, Camocim e 
Tianguá

3ª Região de Saúde de Cariri 04 Brejo Santo,Crato, Icó e Iguatu, 

4ª Região de Saúde de Sertão 
Central

02 Canindé e Tauá

5ª Região de Saúde de Litoral 
Leste Jaguaribe

02 Aracati e Russas

Secretário de saúde

Escola de saúde pública do Ceará Paulo 
Marcelo Martins Rodrigues

Autoridade reguladora da qualidade dos 
serviços de saúde

Fundação Regional de Saúde 
(FUNSAUDE)

Comissão intergestores bipartite

Assesoria de controle interno 
e integridade

Auditoria

Ouvidoria

Assessoria executiva

Assessoria de comunicação

Conselho Estadual de 
Saúde



16. (Questão Inédita/2021) Considerando a Estrutura do Sistema, o Fluxo de
Acesso e Regulação, a Central de Regulação Estadual do SUS (CRESUS) integra
o Complexo Regulador do SUS do Estado do Ceará, que tem como missão
responder às demandas em saúde, em seus diferentes níveis e etapas do
processo de assistência, enquanto um instrumento ordenador, orientador e
definidor da atenção à saúde, fazendo-o de forma rápida, qualificada e
integrada, como base no interesse social e coletivo. Acerca dos objetivos do
CRESUS, NÃO se pode afirmar que:

a) Regular as referências de procedimentos hospitalares e ambulatoriais de
média e alta complexidade entre os municípios do Estado, tendo como base as
pactuações e protocolos estabelecidos.

b) Acompanhar a execução dos atendimentos referenciados, organizar e
padronizar o tratamento da informação na área da assistência em saúde para
todos os componentes da rede informatizada.

16. (Questão Inédita/2021)

c) Garantir o acesso da população aos serviços de referência do Estado.

d) Promover a integração das Centrais de Regulação municipais e das Regiões
de Saúde.

e) Implantar sistema informatizado desenvolvido, especificamente, para esta
finalidade, com servidores de rede, dados e internet integrado a 2 (dois)
componentes: ambulatorial e hospitalar.



Condições Sociossanitárias - CEARÁ

17. (Questão Inédita/2021) Na estruturação do Plano de Saúde do Estado do
Ceará 2020-2023 encontra-se elencada a Harmonização Instrumental do
planejamento governamental, na lógica de Gestão para Resultados. Quanto
ao resultado estratégico e ao resultado temático do Eixo Ceará Saudável,
pode-se afirmar que:

a) Constam como indicadores de resultado estratégico a Taxa de detecção de
HIV em menores de 5 (cinco) anos, a Taxa de incidência de casos de arboviroses
e a Taxa de incidência de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade e Taxa
de internação por condições sensíveis a atenção básica.

b) Constam como indicadores de resultado temático a Razão da mortalidade
materna, a Taxa de mortalidade infantil, a Taxa de mortalidade por causas
externas e a Taxa de mortalidade prematura por Doenças Crônicas Não
Transmissíveis (DCNT).



17. (Questão Inédita/2021)

c) Constam como indicadores de resultado estratégico a Taxa de mortalidade
específica por causas externas (suicídio), a Taxa de mortalidade neonatal, a
Taxa de mortalidade por Acidente Vascular Cerebral (AVC) e a Taxa de
mortalidade por Infarto Agudo do Miocárdio (IAM).

d) O resultado estratégico fundamental definido na Harmonização Instrumental
do planejamento governamental na lógica de Gestão para Resultados tem como
objetivo a população livre da morbidade das doenças crônicas degenerativas.

e) População com saúde integral de qualidade, desenvolvida por um conjuntos
de ações e serviços de saúde, consta como um resultado temático definido na
Harmonização Instrumental do planejamento governamental na lógica de
Gestão para Resultados.

18. (Questão Inédita/2021) A Taxa de mortalidade prematura por Doenças
Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), como doenças do aparelho circulatório,
câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas, integram um dos
indicadores do Resultado Estratégico da População Saudável do Ceará. Quanto
ao contexto desse indicador no Estado do Ceará, assinale a alternativa correta.

a) Taxa de mortalidade prematura por Doenças Crônicas Não Transmissíveis no
Ceará não diferencia-se da nacional e inclui a faixa etária de 10 a 69 anos.

b) Taxa de mortalidade prematura por Doenças Crônicas Não Transmissíveis no
Ceará não diferencia-se da nacional e inclui a faixa etária de 20 a 69 anos.

c) Taxa de mortalidade prematura por Doenças Crônicas Não Transmissíveis no
Ceará não diferencia-se da nacional e inclui a faixa etária de 30 a 69 anos.



18. (Questão Inédita/2021)

d) Taxa de mortalidade prematura por Doenças Crônicas Não Transmissíveis no
Ceará não diferencia-se da nacional e inclui a faixa etária de 40 a 69 anos.

e) Taxa de mortalidade prematura por Doenças Crônicas Não Transmissíveis no
Ceará tem parâmetro de temporalidade diferente do nacional devido os dados
alarmantes da situação epidemiológica que precisam ser enfrentados
precocemente.

Harmonização instrumental do planejamento governamental, na lógica de 
Gestão para Resultados 2020-2023.

EIXO: CEARÁ SAUDÁVEL

Resultado Estratégico: População saudável

Indicadores:

• Razão da mortalidade materna;
• Taxa de mortalidade infantil;
• Taxa de mortalidade por causas externas;
• Taxa de mortalidade prematura (30 - 69 anos) por Doenças Crônicas Não

transmissíveis (DCNT).

Resultado Temático: População com saúde integral de qualidade

Indicadores:

• Taxa de detecção de HIV em menores de 5 (cinco) anos;
• Taxa de incidência de casos de arboviroses;
• Taxa de incidência de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade ;
• Taxa de internação por condições sensíveis a atenção básica;
• Taxa de mortalidade específica por causas externas (suicídio);
• Taxa de mortalidade neonatal;
• Taxa de mortalidade por Acidente Vascular Cerebral (AVC);
• Taxa de mortalidade por Infarto Agudo do Miocárdio (IAM).



19. (Questão Inédita/2021) O Mapa da Saúde é a descrição geográfica da
distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados
pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando a capacidade instalada
existente, os investimentos e o desempenho aferidos a partir dos indicadores
de saúde do sistema. Acerca dos Indicadores Epidemiológicos que configuram
as condições sociossanitárias do Ceará, pode-se afirmar que:

a) As Doenças do Aparelho Circulatório, as Neoplasias e as Causas Externas de
forma decrescente são as principais causas de mortalidade no Ceará depois do
ano de 2010.

b) Entre as Doenças do Aparelho Circulatório, as Doenças Cerebrovasculares
ocupam, atualmente, o primeiro lugar da lista.

c) A taxa de mortalidade de Doenças Cerebrovasculares aumentou 5,6 pontos a
partir de 2017.

19. (Questão Inédita/2021)

d) A taxa de mortalidade das Doenças Cerebrovasculares declinou 5,6 pontos a
partir de 2017, sendo suplantada pela taxa de mortalidade das Doenças
Isquêmicas do Coração em 2018.

e) As taxas de mortalidade por Neoplasias e por Causas Externas representam
16,4 % e 16,0 % respectivamente em relação a Mortalidade Geral em 2018.



Mortalidade por causas

Antes de 2010 Após 2010

1º Doenças do Aparelho Circulatório; 1º Doenças do Aparelho Circulatório;

2º Neoplasias; 2º Causas Externas;

3º Causas externas. 3º Neoplasias.

Mortalidade por doenças do aparelho circulatório

Antes de 2010 2018

1º Doenças Cerebrovasculares. 1º Doença Isquêmicas do Coração.
A taxa de mortalidade das Doenças Cerobrovasculares declinou 5,6 pontos a partir de 2017, sendo suplantada pela taxa de
mortalidade das Doenças Isquêmicas do Coração em 2018.

20. (Questão Inédita/2021) Considerando o período de 2000 a 2018 no Ceará,

acerca da Taxa de Mortalidade por tipo de causa externa podemos afirmar

que:

I. A taxa de mortalidade por suicídio vem apresentando drástico crescimento

nos últimos 18 anos em torno de 6 óbitos por 100.000 habitantes (5 em 2001;

6,5 em 2011; 7,2 em 2018).

II. A violência vem se tornando um grave problema de saúde pública. O grave

quadro demanda dos serviços de saúde maior empenho na elaboração de

políticas de Promoção da Saúde, voltadas para a temática da Cultura de Paz. O

homicídio ocupa o segundo lugar entre os tipos de mortalidade por causa

externa.



20. (Questão Inédita/2021)

III. Os Acidentes de Trânsito (AT) têm sido encarados como um problema de

saúde pública, não somente pelo número de vítimas lesionadas e fatais, mas

por representarem um significativo impacto nos custos do Sistema Único de

Saúde, além de responderem pela superlotação nos leitos hospitalares.

a) Apenas I está correto.

b) Apenas I e II estão corretos.

c) Apenas III está correto.

d) I, II, III estão incorretos. 

d) I, II, III estão corretos .

21. (Questão Inédita/2021) Considerando a Mortalidade por Neoplasias
Malignas, pode-se afirmar que:

I. No sexo masculino, depois do Câncer de Próstata (14,4 em 2013; 15,7 em 2019),
os Cânceres de Brônquios e Pulmões (10,8 em 2013; 15,0 em 2019) são, dentre as
neoplasias malignas, os que mais têm causado óbitos nos homens.

II. As neoplasias malignas de estômago e pulmão são fortemente relacionadas a
hábitos alimentares, estilo de vida e qualidade. Essas causas apresentaram
maiores tendências de crescimento nas taxas de mortalidade entre os anos
recentemente analisados. Tal situação demanda dos serviços de saúde maior
atenção à Vigilância ambiental, com foco na qualidade do ar e nos níveis de
agrotóxicos nos alimentos.

III. O câncer de mama (11,9 em 2013; 16,2 em 2019), além de predominar entre
as causas de morte por neoplasias no sexo feminino, apresentou um crescimento
significativo nos últimos 6 anos, com incremento de 5 óbitos/100.000 hab.



21. (Questão Inédita/2021)

IV. O câncer do colo do útero foi a segunda maior causa de morte por
neoplasias nas mulheres no ano de 2018, e suas taxas de mortalidade
continuam em ascendência nos últimos cinco anos. Essa situação demanda dos
serviços públicos maior investimento em ações de prevenção e diagnóstico
precoce.

a) Apenas I está correto.

b) Apenas I e II estão corretos.

c) Apenas III está correto.

d) I, II, III e IV estão incorretos.

e) I, II, III e V estão corretos.

Taxa de mortalidade por tipo de causa externa (Ceará, 2000 a 2018)

Últimos 18 anos 

1º Homicídio;

2º Acidentes de Trânsito;

3º Suicídio.

Mortalidade por neoplasias malignas
Masculino Feminino

1º Câncer de Próstata; 1º O Câncer de Mama;

2º Cânceres de Brônquios e Pulmões; 2º Colo do Útero;

3º Câncer de Estômago; 3º Câncer de Brônquios e Pulmões.

4º Câncer do Fígado/vias biliares;

5º Câncer por Esôfago.



22. (Questão Inédita/2021) Mortalidade infantil é a terminologia utilizada para
designar todos os óbitos ocorridos em crianças menores de 1 ano de idade de
uma determinada população, em um período. Para a avaliação da mortalidade
infantil, é utilizada a taxa de mortalidade infantil que tem como principais fontes
de cálculo o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e o Sistema de
Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC). A taxa de mortalidade infantil mede
o risco de morte para as crianças durante o primeiro ano de vida. Acerca da
temática e considerando as condições sociossanitárias do Ceará, julgue os itens a
seguir.

I. No Ceará, a Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) reflete a tendência de declínio
apresentada pelo Brasil, passando de 18,3 óbitos por 1.000 nascidos vivos (NV) em
2005 para 12,1 em 2019, com uma redução de 34,4%. No período analisado, as
Regiões de Sobral e do Sertão Central apresentaram as maiores taxas de TMI,
enquanto a Região de Fortaleza e Litoral Leste expuseram menores taxas.

22. (Questão Inédita/2021)

II. A redução da TMI neonatal foi de 28% e da TMI pós-neonatal de 45,3%.
Seguindo a tendência nacional, observa-se no Ceará a redução da mortalidade
infantil devido, principalmente, à redução do componente pós-neonatal, cujas
causas podem ser enfrentadas a partir de ações no setor de saúde e na
ampliação de outros serviços, como o saneamento básico. Neste componente, a
maior redução ocorreu nos óbitos por doenças diarreicas.

III. Com a redução do componente pós-neonatal da TMI, as questões
relacionadas à saúde perinatal vieram à tona e, atualmente, essas mortes
representam em torno de 70,8% dos óbitos de crianças antes de um ano de
vida. Dessa forma, a análise das causas de mortes perinatais e a sua distribuição
segundo a idade são fundamentais para o planejamento de ações.



22. (Questão Inédita/2021)

a) Apenas I está correto.  

b) Apenas I e II estão corretos.  

c) Apenas III está correto.

d) I, II, III estão incorretos.

e) I, II, III estão corretos. 

Mortalidade Infantil Perinatal (da 22ª semana da gravidez até 7 dias de nascido):
permite avaliar a assistência obstétrica e neonatal e a utilização dos serviços de
saúde.

Mortalidade Infantil Neonatal (menores de 28 dias de vida): possui múltiplos e
complexos determinantes, relacionados aos problemas congênitos, maternos e às
complicações durante a gestação e o parto.

Mortalidade Infantil Pós-neonatal (de 28 dias a menor de um ano de idade): a
mortalidade está relacionada aos riscos ambientais e sociais, causas exógenas.

Coeficiente de Mortalidade Infantil

CMI = Nº de óbitos em menores de um ano em certa área durante o ano X 1.000
Total de nascidos vivos nessa área durante o ano



Coeficiente de Mortalidade Neonatal

CMN = Nº de óbitos em menores de 28 dias em certa área durante o ano X 1.000
Total de nascidos vivos nessa área durante o ano

• Mortalidade Neonatal Precoce (zero a seis dias).

• Mortalidade Neonatal Tardia (sete a 27 dias).

• Mortalidade Pós-neonatal (28 a 364 dias).

Mortalidade Neonatal inclui 
outros três componentes:

Coeficiente de Mortalidade Materna

CMM = X 100.000

Total de nascidos vivos nessa área durante o ano

Nº de óbitos por causas ligadas à gestação, ao parto e ao 
puerpério em determinada área no ano

RMM no Ceará (2011 a 2019) e no Brasil 
(2011 a 2017)

RMM segundo causas obstétricas no Ceará  
de 2011 a 2019

23. (Questão Inédita/2021) Analise os gráficos e julgue os itens a seguir :



23. (Questão Inédita/2021) Conforme as condições sociossanitárias do Ceará
juntamente com a análise dos gráficos, julgue os itens a seguir:

I. No período de 2008 a 2018, a mortalidade materna se manteve elevada com
uma média de 122 óbitos por ano. No Ceará, a principal via de parto foi a
cesariana, com tendência crescente.

II. Em 2019, a RMM foi de 55,2 óbitos por 100.000 nascidos vivos,
representando uma redução com relação aos anos anteriores. O ano de 2018
apresentou 62,4 e 2017 com valor de 64,9 óbitos maternos por 100.000
nascidos vivos.

III. No ano de 2019, 60,6% (71/117) das mortes maternas foram classificadas
como causas obstétricas, ou seja, intimamente vinculadas à assistência à saúde
no período gravídico-puerperal.

23. (Questão Inédita/2021)

IV. As mortes maternas obstétricas indiretas foram maior que as diretas no
período considerado. Estando as indiretas relacionadas aos óbitos ocorridos por
complicações obstétricas, durante a gravidez, parto ou puerpério, em virtude de
intervenções, omissões, tratamentos incorretos ou uma cadeia de eventos
resultantes de qualquer dessas causas.

a) Apenas I está correto.

b) Apenas I e II estão corretos.

c) Apenas I, II e III estão corretos.

d) I, II, III e IV estão corretos. 

e) I, II, III e IV estão incorretos. 



RMM  segundo as causas no Ceará  de 2011 a 2019

24. (Questão Inédita/2021) Ainda acerca da temática Mortalidade Materna,
analise os itens a seguir e assinale a alternativa correta.

24. (Questão Inédita/2021)

I. No Ceará, o indicador de mortalidade materna está em queda nos últimos
anos, e atingiu a meta da OMS quanto aos objetivos do traçados para o Milênio.

II. O perfil sociodemográfico das mulheres que foram a óbito por causas
maternas no Ceará tem predominância da cor parda e com baixo nível de
escolaridade. O primeiro lugar por causa é relacionado às doenças
hipertensivas.

III. Ao analisar os principais grupos de causas obstétricas diretas no período,
verifica-se que a doença hipertensiva e hemorragia encontra-se entre os
maiores riscos de mortes maternas, sendo que RMM por hemorragia foi com
tendência de queda, no período apresentou variação de redução de 37,8%,
enquanto a hipertensão apresentou um acréscimo de 15,6%.



24. (Questão Inédita/2021)

IV. O maior valor encontrado para hipertensão foi de 22,1 em 2012 e menor em
2011 de 8,6 por cem mil nascidos vivos. Para hemorragia, o menor valor foi em
2012 de 3,2 e maior em 2011 de 8,6 por cem mil nascidos vivos.

V. Entre as causas obstétricas indiretas, as de maiores riscos são: doenças do
aparelho circulatório com aumento de 33,4%, doenças infecciosas, com
acréscimo de 95,6%, e doenças do aparelho digestivo, aumento de 95,6%.

a) Apenas I está incorreto.

b) Apenas I e II estão incorretos.

c) Apenas I, II e III estão incorretos.

d) I, II, III e IV estão incorretos

e) I, II, III , IV e V estão incorretos.

Programa Nascer Ceará



Reestruturar a Rede de Atenção Hospitalar Materno-Infantil do Estado do Ceará para
a redução da mortalidade e morbidade materna e perinatal.

Objetivo geral

Objetivos específicos

Realizar diagnóstico situacional das maternidades de referência para o alto
risco, usando o marco teórico de avaliação de serviços proposto por
Donabedian, avaliando Estrutura, Processo e Resultados;

Realizar diagnóstico situacional das Maternidades com mais de 300 partos/ano,
usando o marco teórico de avaliação de serviços proposto por Donabedian,
avaliando Estrutura, Processo e Resultados;

Capacitar e qualificar as Maternidades de Referência para Alto Risco, utilizando
as guias de conduta do Nascer no Ceará;

1.

2.

3.

Selecionar, capacitar e qualificar 22 maternidades, uma por regional de saúde,
para referência à assistência ao parto de gestantes de risco habitual de cada
região;

Requalificar (infraestrutura física e equipamento) as 10 Maternidades de
Referência para Alto Risco e as 22 Maternidades de Risco Habitual com mais de
300 partos/ano selecionadas, que apresentam não conformidades de acordo
com o Relatório de Análise;

Implementar a inserção de contraceptivos de longa duração no pós-parto e
abortamento nas maternidades de referência para alto risco das 5(cinco)
Regiões.

4.

5.

6.



• 100% das Maternidades de referência para Alto Risco avaliadas;
• 100% das Maternidades com mais de 300 partos/ano avaliadas;
• 100% (10) das Maternidades de Referência para Alto Risco Capacitadas e

Qualificadas nas guias de conduta do Nascer no Ceará;
• 100% das 22 maternidades capacitadas e qualificadas no que diz respeito à

Estrutura, Processos e Resultados;
• 10 Maternidades de Referência para Alto Risco e 22 Maternidades de Risco

Habitual com mais de 300 partos/ano Requalificadas (infraestrutura física e
equipamento);

• 100% das Maternidades de referência para Alto Risco com inserção de
contraceptivos de longa duração no pós-parto e abortamento.

Resultados esperados

25. (Questão Inédita/2021) Segundo dados da Organização Mundial de Saúde
(OMS), diariamente, no mundo, são conhecidos mais de um milhão de casos de
Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Tendo como base essa estimativa,
calculam-se aproximadamente o surgimento de 357 milhões de novas infecções de
clamídia, gonorreia, sífilis ou tricomoníase. Acerca da sífilis, analise os itens
considerando o cenário sociossanitário do Brasil e, especificamente, do Ceará.



25. (Questão Inédita/2021)
I. No intuito de eliminar a transmissão vertical da sífilis, a OMS e Organização Pan-
Americana da Saúde (OPAS) elencaram para a América Latina e Caribe os
indicadores de impacto. O Ministério da Saúde, em consonância com OMS e OPAS,
optou por utilizar a taxa de incidência de sífilis congênita de ≤ 0,5 casos/1.000
nascidos vivos para conferir aos municípios a certificação nacional de eliminação
da sífilis congênita.
II. No Ceará, de 2010 a setembro de 2019, foram notificados no Sinan 10.794 casos
de sífilis adquirida. A sífilis adquirida, doença de notificação compulsória desde
2010, apresentou elevação na taxa de detecção de 2,6 casos/100mil habitantes em
2010 para 41,7 casos/100 mil habitantes em 2018.
III. A elevação da taxa de incidência de sífilis congênita e a taxa de detecção de
sífilis em gestante por mil nascidos vivos aumentaram em média três vezes nesse
período, passando de 6,1 para 12,9 e de 3,9 para 16,6 casos por mil nascidos vivos,
respectivamente.

25. (Questão Inédita/2021)

a) Apenas I está incorreto.

b) Apenas I e II estão incorretos.

c) I, II e III estão corretos.

d) I, II, III estão incorretos.

e) I e II estão corretos.



26. (Questão Inédita/2021) Considerando o cenário sociossanitário do Brasil
e, especificamente do Ceará, analise os itens acerca das Hepatites Virais.
Pode-se afirmar que:

26. (Questão Inédita/2021)
I. De 2007 a 2020*(até a semana epidemiológica 39), foram notificados no
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) 8.421 casos. Destes,
3.628 (43,1%) são referentes aos casos de hepatite B, 2.567 (30,5%) de hepatite
C, 7 casos (0,1%) de hepatite D. A hepatite E registrou ao longo da série
histórica apenas 3 casos, um caso por ano, nos anos de 2016, 2018 e 2019.
II. As hepatites virais fazem parte das prioridades do Departamento de
Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis/Ministério da Saúde
para o biênio 2019-2020, em parceria com o estado do Ceará. A principal
prioridade é ampliar o diagnóstico e o tratamento das hepatites virais, com foco
na hepatite C, e reduzir a transmissão vertical da hepatite B.



26. (Questão Inédita/2021)

a) Apenas I está incorreto.

b) I e II estão incorretos.

c) Apenas I está correto.

d) I e II estão corretos. 

Hepatites Virais no Ceará - 2007 a 
2020- Casos Confirmados 

3.628 (43,1%) são referentes aos casos
de hepatite A;

2.567 (30,5%) de hepatite B;

2.216 (26,3%) de hepatite C;

7 casos (0,1%) de hepatite D;

A hepatite E registrou ao longo da
série histórica apenas 3 casos, um caso
por ano, nos anos de 2016, 2018 e
2019.

27. (Questão Inédita/2021) Considerando o cenário sociossanitário do Brasil e,
especificamente do Ceará, analise os itens acerca da AIDS/HIV. Pode-se
afirmar que:



27. (Questão Inédita/2021)

I. No ano de 2015, observou-se declínio da taxa de detecção de Aids, que
passou de 12,8/100.000 habitantes (2015) para 7,9/100.000 habitantes em
2020, um decréscimo de 38,2%. Essa redução da taxa de detecção tem sido
evidente desde a recomendação do “tratamento para todos”, implantada em
dezembro de 2013 (PCDT,2013).

II. O número de casos novos de infecção pelo HIV aumentou até ano de 2019,
com queda importante no ano de 2020, provavelmente em decorrência da
pandemia de COVID-19, que limitou os diagnósticos nos serviços de saúde.

III. Observa-se uma oscilação na taxa de detecção de Aids em menores de 5
anos de idade nos últimos 10 anos, com destaque para 2020, que não registrou
nenhum caso.

27. (Questão Inédita/2021)
a) Apenas I está incorreto.
b) Apenas I e II estão incorretos.
c) Apenas I, II e III estão corretos.
d) Apenas I, II, III estão incorretos.
e) Apenas I e II estão corretos.



28. (Questão Inédita/2021) Considerando o cenário sociossanitário do Brasil e,
especificamente do Ceará, analise os itens acerca da Doença pelo Novo
Coronavírus (Covid-19) . Pode-se afirmar que:

28. (Questão Inédita/2021)
I. No Ceará, de fevereiro de 2020 a 11 de setembro de 2021, foram confirmados
935.252 casos de COVID-19. Na curva epidemiológica dos casos de COVID-19
em 2020, observa-se o pico na entre 10 a 16/05 de 2020, quando atingiu o
maior número de casos confirmados, ocorrendo em seguida redução gradual
até por volta de 11 a 17/10, quando teve início novo aumento, apesar de
discreta redução entre 18/10 a 31/12/2020.
II. Em 2021, observa-se aumento expressivo no número semanal de casos a
partir dos primeiros dias do ano, apresentando o pico em meados de 05/04 . Tal
período compreende a segunda “onda” que apresentou uma diferença de
18.202 casos a mais entre 10/05/2020 a 04/04/2021, representando um
aumento de 102,1% .



28. (Questão Inédita/2021)

III. Em 2021, observa-se um aumento considerável na média móvel de sete dias
de casos confirmados a partir da segunda quinzena de fevereiro. Os dias 05/04,
12/04 e 10/05 registraram os maiores números de casos de COVID-19, com
6.406, 5.751 e 5.861, respectivamente.

IV. Em 2021, observa-se redução discreta na média móvel a partir da última
semana de março, apesar da persistência de médias diárias elevadas durante
todo o mês (média de 4.066,9 casos/dia). A primeira quinzena de abril registrou
aumento de casos mantendo um platô até ao final do mês de maio, quando
nota-se uma pequena redução na média móvel. A partir do mês de junho,
observa-se uma redução no número de casos confirmados; no entanto, ainda
registrando, em média, 874,4 casos por dia.

28. (Questão Inédita/2021)

a) Apenas I está incorreto.

b) Apenas I e II estão incorretos.

c) I, II e III estão corretos.

d) I, II, III  estão incorretos. 

e) I, II, III e IV estão corretos. 



29. (Questão Inédita/2021) Considerando o cenário sociossanitário do Brasil e,
especificamente do Ceará, analise os itens acerca da Doença pelo Novo
Coronavírus (Covid-19) . Pode-se afirmar que:

29. (Questão Inédita/2021)

I. De março de 2020 a 11 de setembro de 2021, foram confirmados 24.195
óbitos por COVID-19 no Estado, representando uma letalidade de 2,4%. Em
2021, de 1º de janeiro a 11 de setembro, ocorreram 13.471 óbitos. Tanto em
2020 quanto em 2021, foram registrados óbitos por COVID-19 em 184 (100,0%)
municípios do Estado.

II. Os óbitos ocorreram, na sua maioria (65,9%), em pessoas de 60 anos ou mais
(média de 65,5; idades entre 1 dia e 117 anos). A média de dias entre a data de
início de sintomas e a data de internação dos pacientes que foram a óbito foi de
7,7 dias. A média de dias de internação foi de 12,9 dias, variando de 1 a 166
dias e 157 (1,2%) casos contraíram a doença durante as internações
hospitalares.



29. (Questão Inédita/2021)

III. Quanto à evolução da doença, de acordo com os dias decorridos entre a data
de início de sintomas e a data do óbito, foi em média de 19,8 dias (anexo).
Considerando o local do óbito, 660 (5,0%) ocorreram em domicílio. De
01/01/2021 a 11/09/2021, foram descartados 1.058 óbitos suspeitos de COVID-
19 e 567 permanecem em investigação.

a) Apenas I está incorreto.

b) Apenas I e II estão incorretos.

c) I, II e III estão corretos.

d) I, II, III estão incorretos .

e) I, e II estão corretos .

Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores

Plano Estadual de Saúde Ceará (2020-2023)
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Formulação de políticas que visem à melhoria da qualidade de vida,  o 
bem-estar e felicidade da população Cearense;

Direito à atenção a saúde, garantia de acesso e atenção de qualidade;

Prevenção de doenças e promoção da saúde do cidadão;

Gestão da rede de conhecimento, educação, tecnologia e inovação em 
saúde;

Gestão e governança do SUS com transparência e integridade.

Formulação de políticas que visem à melhoria da 
qualidade de vida, o bem-estar e felicidade da 

população Cearense.



Diretriz 1:

Promover/incentivar políticas públicas e instrumentos técnicos, científicos,
informativos, que promovam o conhecimento e a incorporação de tecnologias
em saúde e as iniciativas que melhorem as práticas no sistema de saúde.

Formular políticas em saúde que contribuam para o acesso com qualidade e
satisfação do cidadão.

Objetivo 1: 

Meta 1
Formular Políticas de Saúde, passando de 01(uma), em 2020, para
06(seis) até 2023.

Indicador Número de políticas formuladas.

Meta 2 Elaborar 01 política de promoção da saúde para o Estado.

Indicador Número de políticas de promoção da saúde elaborada.

Potencializar a inovação e economia da saúde como alavanca para o
desenvolvimento econômico e social.

Objetivo 2: 

Meta 1
Desenvolver Projetos Inovadores, passando de 02(dois), em 2020,
para 06(seis) até 2023.

Indicador
Número de projetos inovadores desenvolvidos nos distritos de
inovação em saúde.



Elaborar normas, diretrizes, procedimentos, instrumentos técnicos e
informativos que visem o aprimoramento das redes de atenção e serviços,
para a melhoria da resolutividade e da eficiência das ações de saúde de forma
integrada e regionalizada.

Objetivo 3: 

Meta 1

Normatizar as demandas prioritárias estabelecidas pela gestão, com o
propósito de contribuir com os profissionais de saúde e dos usuários a
respeito da atenção apropriada, passando de 20, em 2020, para 80 até
2023.

Indicador
Número de normas, diretrizes e procedimentos, elaborados de acordos
com a demanda.

Produzir linhas de cuidado visando à integralidade na assistência à saúde
(ações preventivas, curativas e de reabilitação); proporcionar o acesso a todos
os recursos tecnológicos que o usuário necessita.

Objetivo 4:

Meta 1 Elaborar 05(cinco) Linhas de Cuidado prioritárias até 2023.

Indicador Número de linhas de cuidado elaboradas.



Promover a política estadual de atenção integral à saúde do trabalhador e da
trabalhadora no âmbito do SUS no Ceará (inclusão aprovada no CESAU, através
do processo nº 01364789/2020).

Objetivo 5:

Meta 1
Implantar 01(uma) política estadual de atenção integral à saúde do
trabalhador e trabalhadora para o Estado até 2023.

Indicador
Política de atenção integral à saúde do trabalhador e da trabalhadora
elaborada e implantada.

Elaborar e/ou atualizar a Relação Estadual de Medicamentos (RESME) a partir
da seleção eficiente do elenco de medicamentos que contemple as
necessidades de acesso em todos os níveis de atenção.

Objetivo 6: 

Meta 1 Elaborar e/ou atualizar a Relação Estadual de Medicamentos (RESME).

Indicador RESME elaborada ou atualizada.



Desenvolver protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para melhorar a
qualidade das decisões clínicas e uniformizar as condutas, com resultados
significativos sobre o cuidado à saúde, diminuindo a morbidade e a
mortalidade e aumentando a qualidade de vida e a segurança dos pacientes.

Objetivo 7:

Meta 1 Elaborar 04 protocolos clínicos e/ou diretrizes terapêuticas até 2023.

Indicador Número de protocolos clínicos e/ou diretrizes terapêuticas elaboradas.

Direito à atenção a saúde, garantia de acesso e 
atenção de qualidade



Diretriz 2:

Qualificar a atenção à saúde e aprimorar as redes de atenção para melhorar a
resolutividade e a eficiência das ações de saúde de forma integrada, equânime
e regionalmente bem distribuída.

Qualificar a Atenção Primária no Estado do Ceará.

Objetivo 1: 

Meta 1
Reduzir em 2,2% as internações por condições sensíveis a Atenção Primária,
de 106,77/10.000 em 2018 para 104,42/10.000 até 2023.

Indicador Taxa de internações por condições sensíveis a Atenção Primária.

Meta 2
Ampliar para 50% o número de unidades de saúde com prontuário
eletrônico, de 13,40% em 2019 para 50% até 2023.

Indicador
Percentual de Unidades de Saúde Informatizadas com Prontuário
eletrônico.

Meta 3
Aumentar em 1,6% a proporção de cura nas coortes dos novos casos de
tuberculose pulmonar bacilífera, de 63,7% em 2018 para 73% até 2023, na
População Privada de Liberdade.

Indicador
Proporção de cura nas coortes dos novos casos de tuberculose pulmonar
bacilífera na População Privada de Liberdade.

Meta 4
Ampliar o percentual de cobertura de acompanhamento das
condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família, de 81,63% em 2018
para 82% até 2023.

Indicador
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do
Programa Bolsa Família.

Meta 5
Ampliar o percentual de cobertura populacional de saúde bucal na atenção
básica, de 66,89% em 2018 para 72% até 2023.

Indicador Cobertura de Saúde Bucal na Atenção Primária.



Fortalecer e ampliar a Rede Materno Infantil no âmbito do Estado.

Objetivo 2: 

Meta 1
Reduzir em 2,2 a taxa de mortalidade infantil, de 11,90
óbitos/1.000NV, em 2018 para 9,70 óbitos/1.000NV até 2023.

Indicador Taxa de mortalidade infantil.

Meta 2
Reduzir em 2,2 a taxa de mortalidade neonatal, de 8,80
óbitos/1.000NV, em 2018 para 6,60 óbitos/1.000NV até 2023.

Indicador Taxa de mortalidade neonatal.

Meta 3
Reduzir em 11,1 a razão da mortalidade materna, de 61,10
óbitos/100.000NV, em 2018 para 50 óbitos/100.000NV até 2023.

Indicador Razão de mortalidade materna.

Fortalecer e ampliar a Rede de Atenção às Condições Crônicas.

Objetivo 3: 

Meta 1
Ampliar a Razão de exames de mamografia de rastreamento em mulheres de
50 a 69 anos, de 0,18 em 2018 para 0,32 até 2023.

Indicador
Razão de exames de mamografia de rastreamento, realizados em mulheres de
50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da
mesma faixa etária.

Meta 2

Reduzir em 16 óbitos por 100 mil habitantes a taxa de mortalidade prematura
(30-69 anos) por Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) (doenças do
aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas),
passando de 272,7 em 2020 para 256,7 até 2023.

Indicador
Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro
principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho
circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas).



Fortalecer e ampliar a Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência.

Objetivo 4: 

Meta 1
Adequar 08(oito) hospitais da Rede Hospitalar do Estado, à legislação e
as normas técnicas de Acessibilidade até 2023.

Indicador
Número de hospitais da Rede Hospitalar do Estado com acessibilidade
de acordo com a legislação e normas técnicas vigentes.

Meta 2
Ampliar e adequar 04 Policlínicas para implantação dos Centros
Especializados em Reabilitação até 2023.

Indicador
Número de Centros Especializados em Reabilitação implantado nas
Policlínicas.

Promover a assistência social às pessoas com necessidades especiais.

Objetivo 5:

Meta 1
Garantir atendimento de 100% dos pacientes cadastrados por meio de
concessão de benefícios essenciais para o tratamento da Alergia a
Proteína ao Leite de Vaca - APLV.

Indicador Percentual de benefícios concedido.

Meta 2
Garantir atendimento de 100% dos pacientes cadastrados por meio da
concessão de bolsas e acessórios para o tratamento dos ostomizados,
passando de 2.982 em 2019 para 2.848 até 2023.

Indicador Percentual de benefícios concedido.



Meta 3
Garantir o fornecimento de órtese, prótese e meios auxiliares de
locomoção - OPM e curativos para 100% pessoas cadastradas
diagnosticadas com Epidermólise Bolhosa.

Indicador Percentual de benefícios concedido.

Meta 4
Garantir a concessão de dietas e suplementos nutricionais domiciliar
portadores de patologias específicas e erros inatos, passando de 3.884
em 2019 para 4.279 até 2023.

Indicador Número de benefícios concedido.

Fortalecer e ampliar a Rede de Urgência e Emergência.

Objetivo 6:

Meta 1
Reduzir a Taxa de mortalidade por Acidente Vascular Cerebral (AVC), de
45,9/100.000 hab. em 2018 para 41/100.000 hab. até 2023.

Indicador Taxa de mortalidade por Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Meta 2
Reduzir a Taxa de mortalidade por Infarto Agudo do Miocárdio, de
42,20/100.000 hab. em 2018 para 31/100.000 hab. até 2023 (IAM).

Indicador Taxa de mortalidade por Infarto Agudo do Miocárdio (IAM).

Meta 3 Implantar 24 UTIs até 2023.

Indicador Número de UTIs implantadas.



Tornar o processo de atendimento mais acessível, rápido, resolutivo e
humanizado.

Objetivo 7:

Meta 1
Reduzir o tempo médio de permanência de pacientes internados em
hospitais da rede própria do Estado, de 17,8 em 2018 para 14,49 até
2023.

Indicador
Tempo Médio de Permanência de pacientes internados em hospitais
da rede própria do Estado.

Meta 2
Manter em 85% Taxa de ocupação dos leitos das unidades
hospitalares da rede própria do Estado até 2023.

Indicador
Taxa de ocupação dos leitos das unidades hospitalares da rede própria
do Estado.

Meta 3
Aumentar o percentual de utilização da capacidade instalada das
Policlínicas, passando de 30% em 2018 para 90% até 2023.

Indicador Percentual de utilização da capacidade instalada das Policlínicas.

Meta 4
Aumentar o percentual de utilização da capacidade instalada dos
Centros de Especialidades Odontológico, passando de 30% em 2018
para 90% até 2023.

Indicador
Percentual de utilização da capacidade instalada dos Centros de
Especialidades Odontológicos.



Meta 1
Garantir 80% da pactuação de medicamentos da Atenção Primária aos 184 municípios
cearenses, através de políticas públicas (política nacional de assistência farmacêutica e
política nacional de medicamentos), passando de 70% em 2020 para 80% até 2023.

Indicador Percentual de medicamentos distribuídos aos municípios.

Fortalecer a Assistência Farmacêutica na formulação e implementação de políticas e 
programas, de forma integrada a rede de atenção a saúde.

Objetivo 8:

Meta 2
Garantir apoio para 82 serviços de fitoterapia, passando de 28 em 2020 para 82 até
2023.

Indicador Serviços de fitoterapia apoiado.

Meta 3
Garantir o apoio na implantação do serviço de farmácia clínica, unidades de saúde
estaduais, passando de 4 em 2020 para 8 até 2023.

Indicador Número de serviços implantados.

Meta 1
Reduzir em 1,2 a taxa de mortalidade por suicídio, passando de 7,20 em 2018 para 6,0
até 2023.

Indicador Taxa de mortalidade específica por causas externas (suicídio).

Promover a saúde mental integral e de qualidade nas Redes de Atenção
Psicossocial.

Objetivo 9:

Meta 2
Elaborar projetos e programas voltados para saúde mental e uso problemático de álcool
e outras drogas na Rede de Atenção Psicossocial, passando de 05 em 2019 para 11 até
2023.

Indicador Número de ações e atividades de prevenção realizadas nas regiões de saúde.

Meta 3
Reduzir em 1% o tempo médio de permanência na internação por transtornos mentais,
em hospitais, passando de 27,4 em 2017 para 26 até 2023.

Indicador Tempo médio de permanência em internação por transtorno mental.



Meta 1

Garantir 100% de 1.251.996 dos serviços de regulação de média e alta
complexidade por meio de leitos de retaguarda e UTI, cirurgias
eletivas, transplantes de órgãos, petscan e oxigenoterapia/hiperbárica
e tratamento fora domicílio, até 2023.

Indicador Percentual de serviços realizados e procedimentos regulados.

Fortalecer a regulação e controle do Sistema Único de Saúde no Estado.

Objetivo 10:

Meta 2
Manter anualmente em 1.000, os serviços de média e alta
complexidade por meio de leitos de retaguarda e UTI, cirurgias
eletivas, implantes de órgãos, petscan e oxigenoterapia/hiperbárica.

Indicador Número de serviços realizados.

Meta 3 Reduzir o tempo médio em dias entre a realização do exame e a
disponibilização do laudo ambulatorial, passando de 10 em 2020 para
7 até 2023.

Indicador Tempo decorrido em dias.

Meta 1
Promover a implantação/implementação de 100% das Redes temáticas
e assistenciais prioritárias definidas pelo Estado, nas cinco regiões de
saúde, passando de 20 em 2019 para 45 até 2023.

Indicador
Número de Redes de Atenção à Saúde (RAS)
implantadas/implementadas nas Regiões de Saúde.

Articular a oferta de serviços das Redes de Atenção à Saúde (RAS), garantindo
acesso de modo integrado e regionalizado.

Objetivo 11:



Meta 1
Formular as linhas de cuidado em doenças relacionadas ao trabalho, passando de 1 em
2020 para 6 até2023.

Indicador Número de linhas de cuidado em doenças relacionado ao trabalho formuladas.

Fortalecer e ampliar a rede estadual em saúde do trabalhador e da
trabalhadora no âmbito do SUS no Ceará.

Objetivo 12:

Meta 2
Implantar núcleos e/ou referências em saúde do trabalhador e da trabalhadora nos
municípios, passando de 0 em 2019 para 20 até 2023.

Indicador Implantar núcleos e/ou referências técnicas em STT implantados nos municípios.

Meta 3
Implantar 01 Coordenadoria Estadual em saúde do trabalhador e trabalhadora na
estrutura da SESA até 2023.

Indicador Coordenadoria Estadual em saúde do trabalhador e trabalhadora implantada.

Prevenção de doenças e promoção da

saúde do cidadão



Diretriz 3:

Prevenção de doenças e promoção da saúde para reduzir os agravos e doenças,
bem como os riscos à saúde da população.

Promover as ações de vigilância epidemiológica, controle de doenças e
agravos.

Objetivo 1: 

Meta 1
Reduzir em 13,15 a taxa de mortalidade por causas externas
(acidentes de trânsito, homicídios e suicídios), passando de 92,2
óbitos/100mil hab. Em 2020 para 79,1 óbitos/100mil hab. em 2023.

Indicador
Taxa de mortalidade por causas externas (acidentes de trânsito,
homicídios e suicídios) de 2020 a 2023.

Meta 2
Aumentar 15,6% da proporção de cura dos casos novos de hanseníase
diagnosticados anos das coortes, passando de 74,4% em 2019 para
90% até 2023.

Indicador
Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados anos
das coortes.

Meta 3
Aumentar em 8,6% a proporção de contatos intradomiciliares de casos
novos de hanseníase examinados, passando de 81,4% de casos em
2019 para 90% até 2023

Indicador
Proporção de contatos intradomiciliares de casos novos de hanseníase
examinados.



Meta 4
Reduzir 1,2 a taxa de detecção de Aids em menores de 5 anos,
passando de 1,3 por 100.000 hab. em 2020 para 0,1 por 100.00 hab.
até 2023.

Indicador Taxa de detecção de HIV em menores de 5 (cinco) anos de idade.

Meta 5
Reduzir a taxa de incidência de sífilis congênita em menores de 1 ano
de idade de 11,4 por 1.000 NV em 2020 para 6,3 por 1.000 NV até
2023.

Indicador Taxa de incidência de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade.

Meta 6
Aumentar em 21,6% os casos suspeitos de doenças exantemática
notificados em até 24 horas após a data do início dos sintomas,
passando de 38,4%em 2020 para 60% até 2023.

Indicador
Proporção de casos suspeitos de doença exantemática notificados em
até 24 horas após a data do início do exantema.

Meta 7
Aumentar em 15% os surtos de doenças de transmissão hídrica
alimentar (DTHA) investigados com coleta de amostra, passando de
50% em 2019 para 65 % até 2023.

Indicador Proporção de surtos de DTHA investigados com coleta de amostras.



Meta 8
Ampliar em 212,5% a proporção de municípios com adesão a
Vigilância dos fatores de risco e proteção para as DCNT, passando de
16% em 2020 a 50% em 2023.

Indicador
Proporção de municípios com adesão a Vigilância dos fatores de risco
e proteção para as DCNT.

Meta 9
Monitorar a implantação das equipes mínimas de vigilância em saúde
nas regiões de saúde até 2023.

Indicador
Proporção de regiões de saúde com equipe mínima de Vigilância em
Saúde implantada.

Meta 10
Manter pelo menos, 4 ciclos de visitas domiciliares com 80% de cobertura
em cada ciclo, no período de 2020 a 2023.

Indicador
Número de ciclos de visitas domiciliares com 80% de cobertura em cada
ciclo no período de 2020 a 2023.

Meta 11
Reduzir em 630,2 a taxa de incidência dos casos de Arboviroses de 630,2
em 2020 para 322,6 até 2023.

Indicador Taxa de incidência de Arboviroses.

Meta 12
Garantir a busca ativa (exame ocular externo) em 50% da população de 1 a
10 anos dos municípios prioritários para o tracoma evitando assim a perda
da visão, no período de 2020 até 2023.

Indicador
Proporção de escolares examinados na faixa etária de 01 a 10 anos de idade
para o tracoma.



Meta 13
Aumentar em 5% a proporção de cura nas coortes dos novos casos de
tuberculose pulmonar bacilífera, passando de 70% em 2020 para 75
até 2023.

Indicador
Proporção de cura nas coortes dos novos casos de tuberculose
pulmonar bacilífera.

Meta 14
Aumentar em 5% o número de contatos examinados entre os casos
novos de Tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial,
passando de 80% em 2020 para 85% até 2023.

Indicador
Proporção de contatos examinados entre os casos novos de
Tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial.

Promover as ações de imunização.

Objetivo 2: 

Meta 1

Manter em 100% a Proporção de vacinas (Pentavalente, Pneumocócica
10v, Poliomielite e Tríplice Viral) do Calendário Básico de Vacinação da
criança com coberturas vacinais alcançadas (= ou >95%) no período de
2020 até 2023.

Indicador
Proporção de vacinas do Calendário Básico de Vacinação da criança
com coberturas vacinais alcançadas.

Meta 2
Reduzir em 4% a taxa de abandono no esquema de vacinação da
Tríplice Viral, passando de 15% em 2019para 11% até 2023.

Indicador Taxa de abandono no esquema de vacinação da Tríplice Viral.



Meta 3
Ampliar em 10,1% a proporção de salas de vacinas com alimentação
mensal do SIPNI*, por município, passando de 80,9 em 2019 a 90% até
2023.

Indicador
Proporção de salas de vacinas com alimentação mensal do SIPNI*, por
município.

Meta 4
Aumentar em 0,7 a taxa de notificação de doenças em eliminação
preveníveis por vacinas, passando de 3,3 em 2020 para 4,0 até 2023.

Indicador Taxa de notificação de doenças em eliminação preveníveis por vacinas.

* Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações

Meta 5
Implementar 1 rede de frio em cada região de saúde até o ano de
2023, totalizando 5 redes de frio.

Indicador
Implementar 5 Centrais de Rede de Frio em cada região de saúde para
armazenamento e distribuição adequada de imunobiológicos dos seus
municípios de abrangência.

Meta 6
Descentralizar o CRIE estadual para duas regiões de saúde do Estado
até 2023.

Indicador
Ampliar dois Centros de Referência para imunobiológicos Especiais
(CRIE) em duas regiões de saúde do Estado para atendimento
oportuno de acordo com a necessidade dos municípios.



Promover ações de vigilância entomológica e controle de vetores.

Objetivo 3: 

Meta 1
Implantar a vigilância das rickettsioses em 40 municípios, passando de
8 em 2020 para 40 até 2023.

Indicador Número de municípios com a vigilância das rickettsioses implantada.

Meta 2
Implantar a estratégia de encoleiramento para controle de LVC* em
municípios com área de transmissão muito intensa e alta, passando de
20% em 2020 para 100% em 2023. (NOVO)

Indicador
Proporção de municípios com estratégia de encoleiramento para
controle de LVC* em áreas com transmissão muito intensa e alta.

* Leishmaniose Visceral Canina

Meta 3
Proporção de municípios realizando o monitoramento entomológico
nas áreas que implantaram a estratégia de encoleiramento e controle
da LVC*, passando de 20% em 2020 para 100%.

Indicador
Proporção de municípios realizando o monitoramento entomológico
nas áreas que implantaram a estratégia de encoleiramento e controle
da LVC*.

Meta 4
Implantar 5 (cinco) Unidade de Vigilância de Zoonose (UVZ) nas cinco
regionais de saúde no estado do Ceará.

Indicador
Número de Unidade de Vigilância de Zoonose (UVZ) implantada nas
cinco superintendências regionais de saúde no estado do Ceará.

* Leishmaniose Visceral Canina



Meta 5
Implantar Laboratório de entomologia, vetores, reservatórios,
hospedeiros e animais peçonhentos, nas cinco Regionais de Saúde no
estado do Ceará até 2023.

Indicador
Número de laboratórios de entomologia, vetores, reservatórios,
hospedeiros e animais peçonhentos, implantados até 2023

Meta 6

Aumentar em 20 % a proporção de unidades domiciliares pesquisadas
em relação às programadas por município conforme risco de
transmissão vetorial da Doença de Chagas, passando de 65% em
(2020) para 85% até (2023).

Indicador
Proporção de unidades domiciliares pesquisadas em relação às
programadas por município conforme risco de transmissão vetorial da
Doença de Chagas.

Meta 7

Realizar monitoramento entomológico dos vetores da malária e
leishmanioses em 33,3% do total de 9 áreas que estão no trecho do
cinturão das águas (Ramal litoral 1, Eixão das águas e trecho do Cariri)
até 2023.

Indicador
Percentual de áreas com a realização do monitoramento entomológico
dos vetores da malária e das leishmanioses no trecho do cinturão das
águas.

Meta 8
Implantar 5 (cinco) Ultra Baixo Volume (UBV), nas cinco regionais de
saúde no Estado.

Indicador
Número de UBVs implantadas nas cinco superintendências regionais
de Saúde no Estado.



Promover as ações de Informação e Resposta às Emergências em Saúde
Pública.

Objetivo 4: 

Meta 1
Ampliar em 1,9% a proporção de casos de doenças de notificação
compulsórias imediata (DCNI) encerradas em até 60 dias após
notificação, passando de 78,1% em 2019 para 80% até 2023.

Indicador
Proporção de casos de doenças de notificação compulsórias imediatas
(DCNI), encerradas em até 60 dias após notificação.

Promover as ações de vigilância ambiental.

Objetivo 5: 

Meta 1
Aumentar em 6% a proporção de amostras de água para consumo
humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e
turbidez passando de 90% em (2020) para 96% até 2023.

Indicador
Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo
humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e
turbidez.



Promover ações de vigilância sanitária para o controle do Risco Sanitário em
produtos e serviços de saúde.

Objetivo 6: 

Meta 1
Aumentar o percentual de municípios que executam as ações de
Vigilância Sanitária, consideradas necessárias a todos os municípios,
passando de 70% em 2020 para 90% até 2023.

Indicador
Percentual de municípios que executam as ações de Vigilância
Sanitária, consideradas necessárias a todos os municípios.

Meta 2
Aumentar a proporção de óbitos relacionados a eventos adversos
investigados nos serviços de saúde do Ceará, passando de 50% em
2020 para 70% até 2023.

Indicador
Proporção de óbitos relacionados a eventos adversos investigados nos
serviços de saúde do Ceará.

Meta 3
Aumentar a proporção de Never Events investigados nos serviços de
saúde do Ceará, passando de 50% em 2020 para 70% até 2023.

Indicador
Proporção de Never Events investigados nos serviços de saúde do
Ceará.



Promover estratégias intersetoriais de Promoção da Saúde (COPIS)*.

Objetivo 7: 

Meta 1 Implantar 5 comitês intersetoriais de promoção de saúde até 2023.

Indicador Número de comitês implantado.

Meta 2
Pactuar Termo de Compromisso Assinados de Projetos Intersetoriais
de Promoção da Saúde para os 64 municípios até 2023.

Indicador Municípios com Termo de Compromisso Assinados.
* Coordenadoria de Políticas Intersetoriais

Promover as ações de vigilância em saúde do trabalhador e da trabalhadora no
âmbito do SUS no Ceará.

Objetivo 8: 

Meta 1
Ampliar em 6% a proporção de municípios com caso de doenças ou agravos
relacionados ao trabalho notificados, passando de 90% em 2020 para 96%
até 2023.

Indicador
Percentual de municípios com casos de doenças ou agravos relacionados ao
trabalho notificados.

Meta 2
Ampliar em 50% o percentual de declaração de óbito com o campo
acidente de trabalho adequada mente preenchido, passando de 10% em
2020 para 60% até 2023.

Indicador
Percentual de declaração de óbito com o campo Acidente de Trabalho
adequadamente preenchido.



Gestão da rede de conhecimento, educação, 
tecnologia e inovação em saúde

Diretriz 4:

Ampliar e integrar a intersetorialidade, promovendo a gestão do conhecimento,
força de trabalho, pesquisa, educação, inovação e inteligência na política
pública de saúde.

Fomentar a produção e utilização de dados e informações para subsidiar as
tomadas de decisão, aprimoramento e desenvolvimento de políticas públicas
intersetoriais no Estado do Ceará.

Objetivo 1: 

Meta 1
Disponibilizar 1 (uma) plataforma digital com webTV e Webrádio até
2023.

Indicador Plataforma digital disponibilizada.



Meta 2
Desenvolver 1 (um) sistema de inteligência em saúde a partir de 2020
até 2023.

Indicador Sistema de inteligência desenvolvido.

Ampliar o acesso do trabalhador de saúde e do cidadão quanto à formação para a
promoção da saúde.

Objetivo 2: 

Meta 1
Ampliar em 100% o número de acessos nas plataformas digitais de
promoção da saúde até 2023.

Indicador Ampliação de acessos às plataformas digitais.

Implementar estratégias de promoção e disseminação do conhecimento
técnico-científico alinhadas às políticas de saúde.

Objetivo 3: 

Meta 1 Implantar 1(uma) Rede de Pesquisa até 2023.

Indicador Rede de pesquisa implantada.

Meta 2
Ampliar o percentual de pesquisas desenvolvidas atendendo as linhas
de cuidado definidas pela atual política de saúde, passando de 10% em
2020 para 18% até 2023.

Indicador
Pesquisas desenvolvidas atendendo as linhas de cuidado definidas
pela atual política de saúde.



Consolidar a integração ensino-serviço comunidade no âmbito do Sistema
Único de Saúde.

Objetivo 4: 

Meta 1 Implantar a Rede Saúde Escola.

Indicador Rede de pesquisa implantada.

Meta 2 Desenvolver Sistema de Teleducação em saúde até 2023.

Indicador Sistema de Teleducação em saúde desenvolvido.

Implementar programas de formação e capacitação alinhados à política de
gestão do trabalho e às demandas do sistema e dos serviços de saúde.

Objetivo 5: 

Meta 1
Ampliar o percentual de trabalhadores de saúde formados e
capacitados para os sistemas e serviços de saúde, de 19,93% (2018)
para 24,22% (2023).

Indicador
Trabalhadores de saúde formados e capacitados nos serviços de
saúde.

Meta 2
Ampliar o percentual dos profissionais de saúde que concluíram o
programa de residência médica.

Indicador
Profissionais de saúde que concluíram o programa de residência
médica.



Meta 3
Ampliar o percentual dos profissionais de saúde que concluíram o
programa de residência multiprofissional.

Indicador
Profissionais de saúde que concluíram o programa de residência
multiprofissional.

Meta 4
Ampliar o número de supervisores capacitados e beneficiados pelo
programa de valorização dos supervisores dos programas de
residência em saúde do Estado do Ceará.

Indicador Supervisor qualificado.

Gestão e governança do SUS com transparência e 
integridade



Diretriz 5:

Aprimorar mecanismos e instrumentos gerenciais para a qualificação da gestão
e ampliação da participação dos atores sociais na governança do SUS.

Fortalecer a rede de ouvidorias do SUS no Estado.

Objetivo 1: 

Meta 1 Aumentar o número de ouvidorias do SUS no Estado, passando 126
em 2019 para 159 até 2023.

Indicador Número de ouvidorias implantadas.

Meta 2 Qualificar as ouvidorias do SUS no Estado, com abrangência nas 5
regiões de saúde.

Indicador Número de ação de capacitação realizada.

Promover a divulgação das ações, políticas públicas e serviços de saúde.

Objetivo 2: 

Meta 1 Realizar 100% de eventos em conformidade com as demandas das regiões de saúde e 
SESA, totalizando em 2.037 eventos até 2023.

Indicador Número de eventos realizados.

Objetivo 3: 

Promover a governança em rede integrada e regionalizada.

Meta 1

Implantar/estruturar as superintendências Regionais de Saúde em 100% das regiões de
saúde, visando o fortalecimento da governança regional e a qualificação da gestão
estadual do sistema de saúde no nível Regional, passando de 0(zero), em 2019, para
5(cinco) até 2023.

Indicador
Número de Superintendências implantadas/estruturadas e funcionando nas 5(cinco)
Regiões de Saúde.



Meta 2
Implantar as Comissões Intergestoras Regionais (CIR) nas 05 (cinco) Regiões de
Saúde, visando a participação dos diversos atores sociais envolvidos no processo
de Governança Regional.

Indicador Total de Comissões Intergestoras Regionais (CIR) implantadas e funcionando.

Meta 3
Garantir a participação do Estado no financiamento do todas as Unidades
Consorciadas: Policlínicas (19) e Centro de Especialidades Odontológicas - CEO’s
(22) ampliando de 41, em 2018, para 44 até 2023.

Indicador Número de Unidades mantidas (Policlínicas e CEO’s).

Meta 4 Elaborar os cinco Planos Regionais de Saúde (PRS) até 2023.

Indicador Número de PRS elaborado.

Fortalecer a gestão de pessoas, promovendo ações de valorização de
trabalhadores e trabalhadoras da SESA* no âmbito do SUS.

Objetivo 4: 

Meta 1
Promover ações voltadas para a valorização do trabalho, através da
implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários da SESA* até
2023.

Indicador Planos de cargos, carreiras e salários implantado.

* Secretaria de Saúde

Meta 2
Garantir a implantação e atualização de promoção funcional, em conformidade
com o período anualmente determinado nas normas legais vigentes passando de
1(uma), em 2012, para 10(dez) até 2023.

Indicador Promoção funcional anualmente implantada.



Promover a estruturação física e tecnológica da informação e comunicação no
âmbito do SUS no Estado.

Objetivo 5: 

Meta 1
Implementar serviços para a modernização tecnológica em 11(onze)
unidades hospitalares até 2023.

Indicador Número de unidades hospitalares com sistema implementado.

Objetivo 6: 

Fortalecimento da regionalização, viabilizando através da implantação de
mecanismos de gestão

Meta 1 Implantar a Fundação Regional de Saúde - Funsaúde até 2022.

Indicador Composição do repasse de capital inicial da Funsaúde.

Diretriz 6:

Aprimorar a participação dos atores sociais na governança dos SUS na
formulação, na fiscalização e no monitoramento dos instrumentos e
mecanismos do processo de planejamento e gestão do SUS.

Promover a participação e controle social na política pública de saúde.

Objetivo 1: 

Meta 1

Aumentar de 20% para 100%, conselhos de saúde em pleno
funcionamento por meio das resoluções que deliberam sobre
instrumentos de planejamento e gestão (planos de saúde,
programações anuais de saúde e relatórios anuais de gestão),
passando de 37, em 2018, para 184 até 2023.

Indicador Percentual dos conselhos de saúde em pleno funcionamento.



Meta 2
Promover ações de participação e controle social por meio de eventos,
passando de 80, em 2018, para 720 até 2023.

Indicador Número de eventos realizados.

Meta 3

Implantar Comissões Regionais de Saúde (CRS) do CESAU* nas 05
Regiões de Saúde, com um apoio técnico designado pela Secretaria
Executiva do CESAU* em cada superintendência regional, visando a
participação do Controle Social no processo de Governança Regional e
Estadual de Saúde.

Indicador Número de Comissões Regionais de Saúde implantadas.

* Conselho Estadual de Saúde do Ceará

Diretriz 7:

Fortalecer e contribuir com a Gestão do SUS através das ações de Auditoria.

Desenvolver e aprimorar as atividades de auditoria como ferramenta para
otimização da gestão do SUS.

Objetivo 1: 

Meta 1
Atender até 60% das demandas externas de auditoria ao ano,
passando a 80% até 2023.

Indicador Percentual de auditorias realizadas ao ano.



Meta 2
Auditar os serviços de oncologia do SUS na estimativa de 50%,
iniciando em 2022.

Indicador Percentual de auditorias realizadas ao ano.

Meta 3
Realizar auditoria dos serviços contratualizados (diretos, consórcios e
Organizações Sociais - OS) estimando em 60% até 2023.

Indicador Percentual de auditorias realizadas ao ano.

Meta 4
Auditar os serviços hospitalares próprios, com estimativa de 60% até
2023.

Indicador Percentual de auditorias realizadas ao ano.

Meta 5
Auditar contratos de cooperativas de profissionais de serviços de
saúde, numa estimativa de 60% até 2023.

Indicador Percentual de auditorias realizadas ao ano.

Meta 6
Promover cooperação técnica a 40% dos municípios em conformidade
ao SNA, iniciando em 2023.

Indicador Percentual de municípios cooperados ao ano.

Meta 7 Estruturar em 100% o Serviço Estadual de Auditoria até 2023.

Indicador Percentual de serviço estruturado ao ano.



30. (Questão Inédita/2021) O Plano Estadual de Saúde do Ceará estabelece
Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores para Eixos Orientadores específicos.
Qual dos itens abaixo NÃO configura um desses eixos?

a) Formulação de políticas que visem à melhoria da qualidade de vida, o bem
estar e felicidade da população Cearense.

b) Direito à atenção a saúde, garantia de acesso e atenção de qualidade.

c) Prevenção de doenças e promoção da saúde do cidadão.

d) Gestão da rede de conhecimento, educação, tecnologia e inovação em
saúde.

e) Gestão e governança do SUS com verticalizações e integridade.

31. (Questão Inédita/2021) O Eixo Norteador do direito à atenção a saúde,
garantia de acesso e atenção de qualidade estabelece como diretriz a
qualificação a atenção à saúde e aprimoração das redes de atenção para
melhorar a resolutividade e a eficiência das ações de saúde de forma
integrada, equânime e regionalmente bem distribuída. Um dos objetivos
listados trata-se de Qualificar a Atenção Primária no Estado do Ceará. Não se
inclui como meta desse contexto:

a) Aumentar em 2,2% as internações por condições sensíveis a Atenção
Primária, de 104,42/10.000 até 2018, para 106,77/10.000 em 2018 .

b) Ampliar para 50% o número de unidades de saúde com prontuário
eletrônico, de 13,40% em 2019, para 50% até 2023.

c) Aumentar em 1,6% a proporção de cura nas coortes dos novos casos de
tuberculose pulmonar bacilífera, de 63,7% em 2018 para 73% até 2023, na
População Privada de Liberdade.



31. (Questão Inédita/2021)

d) Ampliar o percentual de cobertura de acompanhamento das
condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família, de 81,63% em 2018,
para 82% até 2023.

e) Ampliar o percentual de cobertura populacional de saúde bucal na atenção
básica, de 66,89% em 2018, para 72% até 2023.

32. (Questão Inédita/2021) Considerando o Eixo Norteador do direito à
atenção a saúde, garantia de acesso e atenção de qualidade, sabe-se que um
dos objetivos listados é o de fortalecer e ampliar a Rede Materno Infantil no
âmbito do Estado. Quanto às metas estabelecidas para alcance desse objetivo,
julgue os itens:

I. Reduzir em 2,2 a taxa de mortalidade infantil, de 11,90 óbitos/1.000NV, em
2018 para 9,70 óbitos/1.000NV até 2023.

II. Reduzir em 2,2 a taxa de mortalidade neonatal, de 8,80 óbitos/1.000NV, em
2018 para 6,60 óbitos/1.000NV até 2023.

III. Reduzir em 11,1 a razão da mortalidade materna, de 61,10
óbitos/100.000NV, em 2018 para 50 óbitos/100.000NV até 2023.



32. (Questão Inédita/2021)

a) Apenas I está incorreto.

b) Apenas I e II está incorretos

c) I, II e III estão corretos

d) I, II, III estão incorretos

e) I, II estão corretos.

33. (Questão Inédita/2021) O Eixo Norteador do direito à atenção a saúde, garantia
de acesso e atenção de qualidade estabelece como diretriz a qualificação a atenção
à saúde e aprimoração das redes de atenção para melhorar a resolutividade e a
eficiência das ações de saúde de forma integrada, equânime e regionalmente bem
distribuída. Acerca dos seus objetivos, NÃO se inclui:

a) Fortalecer a Assistência Farmacêutica na formulação e implementação de políticas
e programas, de forma integrada a rede de atenção a saúde.

b) Fortalecer a regulação e controle do Sistema Único de Saúde no Estado.

c) Articular a oferta de serviços das Redes de Atenção à Saúde (RAS), garantindo
acesso de modo integrado e regionalizado.

d) Fortalecer e ampliar a Rede de Urgência e Emergência e tornar o processo de
atendimento mais acessível, demorado, resolutivo e humanizado.

e) Fortalecer e ampliar a rede estadual em saúde do trabalhador e da trabalhadora no
âmbito do SUS no Ceará.



34. (Questão Inédita/2021) Considerando o Eixo Norteador do direito à
atenção a saúde, garantia de acesso e atenção de qualidade, sabe-se que um
dos objetivos listados é promover a saúde mental integral e de qualidade nas
Redes de Atenção Psicossocial. Quanto às metas estabelecidas para o alcance
desse objetivo, julgue os itens:

I. Reduzir em 1,2 a taxa de mortalidade por suicídio, passando de 7,20 em 2018
para 6,0 até 2023.

II. Elaborar projetos e programas voltados para a saúde mental e uso
problemático de álcool e outras drogas na Rede de Atenção Psicossocial,
passando de 05 em 2019, para 11 até 2023.

III. Aumentar em 1% o tempo médio de permanência na internação por
transtornos mentais, em hospitais, saindo dos 26 em 2017 para 27,4 até 2023.

34. (Questão Inédita/2021)

a) Apenas I está incorreto.

b) Apenas I e II estão incorretos.

c) I, II e III estão corretos.

d) I, II, III estão incorretos.

e) I e II estão corretos.



35. (Questão Inédita/2021) O Eixo norteador prevenção de doenças e
promoção da Saúde do cidadão tem como diretriz a prevenção de doenças e
promoção da saúde para reduzir os agravos e doenças, bem como os riscos à
saúde da população. Acerca do objetivo de promover as ações de vigilância
epidemiológica, controle de doenças e agravos, NÃO se estabelece como meta
o exposto na alternativa:

a) Reduzir em 13,15 a taxa de mortalidade por causas externas (acidentes de
trânsito, homicídios e suicídios), passando de 92,2 óbitos/100mil hab. Em 2020
para 79,1 óbitos/100mil hab. em 2023.

b) Aumentar 15,6% da proporção de cura dos casos novos de hanseníase
diagnosticados anos das coortes, passando de 74,4% ,em 2019, para 90% até
2023.

35. (Questão Inédita/2021)

c) Aumentar em 8,6% a proporção de contatos intradomiciliares de casos novos
de hanseníase examinados, passando de 81,4% de casos, em 2019, para 90%
até 2023.

d) Reduzir 1,2 a taxa de detecção de Aids em menores de 5 anos, passando de
1,3 por 100.000 habitantes, em 2020, para 0,1 por 100.00 habitantes até 2023.

e) Reduzir a taxa de incidência de sífilis congênita em menores de 1 ano de
idade de 11,4 por 1.000 NV, em 2020, para 0,5 por 1.000 NV até 2023.



36. (Questão Inédita/2021) O Eixo norteador prevenção de doenças e
promoção da Saúde do cidadão tem como diretriz a prevenção de doenças e
promoção da saúde para reduzir os agravos e doenças, bem como os riscos à
saúde da população. Acerca do objetivo de promover as ações de vigilância
epidemiológica, controle de doenças e agravos, NÃO se estabelece como meta
o exposto na alternativa:

a) Aumentar em 21,6% os casos suspeitos de doenças exantemática notificados
em até 24 horas após a data do início dos sintomas, passando de 38,4% em
2020 para 60% até 2023.

b) Aumentar em 15% os surtos de doenças de transmissão hídrica alimentar
(DTHA) investigados com coleta de amostra, passando de 50% em 2019 para 65
% até 2023.

36. (Questão Inédita/2021)

c) Garantir a busca ativa (exame ocular externo) em 100% da população de 1 a
10 anos dos municípios prioritários para o tracoma evitando assim a perda da
visão, no período de 2020 até 2023.

d) Aumentar em 5% a proporção de cura nas coortes dos novos casos de
tuberculose pulmonar bacilífera, passando de 70% em 2020 para 75 até 2023.

e) Aumentar em 5% o número de contatos examinados entre os casos novos de
Tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial, passando de 80% em
2020 para 85% até 2023.



37. (Questão Inédita/2021) O Eixo norteador prevenção de doenças e
promoção da Saúde do cidadão tem como diretriz a prevenção de doenças e
promoção da saúde para reduzir os agravos e doenças, bem como os riscos à
saúde da população. Acerca do objetivo de promover as ações de imunização,
NÃO se estabelece como meta o exposto no item.

a) Manter em 100% a Proporção de vacinas (Pentavalente, Pneumocócica 10v,
Poliomielite e Tríplice Viral) do Calendário Básico de Vacinação da criança com
coberturas vacinais alcançadas (= ou >95%) no período de 2020 até 2023.

b) Reduzir em 4% a taxa de abandono no esquema de vacinação da Tríplice
Viral, passando de 15% em 2019 para 11% até 2023.

c) Ampliar em 10,1% a proporção de salas de vacinas com alimentação mensal
do SIPNI*, por município, passando de 80,9 em 2019 a 90% até 2023.

37. (Questão Inédita/2021)

d) Aumentar em 0,7 a taxa de notificação de doenças em eliminação preveníveis
por vacinas, passando de 3,3 em 2020 para 4,0 até 2023.

e) Implementar 2 rede de frio em cada região de saúde até o ano de 2023,
totalizando 10 redes de frio.



38. (Questão Inédita/2021) O Eixo Norteador gestão da rede de
conhecimento, educação, tecnologia e inovação em saúde. Acerca do objetivo
de implementar programas de formação e capacitação alinhados à política de
gestão do trabalho e às demandas do sistema e dos serviços de saúde, NÃO se
estabelece como meta o exposto na alternativa:

a) Ampliar o percentual de trabalhadores de saúde formados e capacitados para
os sistemas e serviços de saúde, de 19,93% (2018) para 24,22% (2023).

b) Ampliar o percentual dos profissionais de saúde que concluíram o programa
de residência médica.

c) Ampliar o percentual dos profissionais de saúde que concluíram o programa
de residência multiprofissional.

38. (Questão Inédita/2021)

d) Ampliar o número de supervisores capacitados e beneficiados pelo programa
de valorização dos supervisores dos programas de residência em saúde do
Estado do Ceará.

e) Ampliar e integrar a intersetorialidade, promovendo a gestão do
conhecimento, força de trabalho, pesquisa, educação, inovação e inteligência na
política pública de saúde.



39. (Questão Inédita/2021) O Eixo Norteador gestão e governança do SUS com
transparência e integridade tem como diretrizes:

I. Aprimorar mecanismos e instrumentos gerenciais para a qualificação da
gestão e ampliação da participação dos atores sociais na governança do SUS.

II. Aprimorar a participação dos atores sociais na governança dos SUS na
formulação, na fiscalização e no monitoramento dos instrumentos e
mecanismos do processo de planejamento e gestão do SUS.

III. Fortalecer e contribuir com a Gestão do SUS através das ações de Auditoria.

IV. Aumentar de 20% para 100%, conselhos de saúde em pleno funcionamento
por meio das resoluções que deliberam sobre instrumentos de planejamento e
gestão (planos de saúde, programações anuais de saúde e relatórios anuais de
gestão), passando de 37, em 2018, para 184 até 2023.

39. (Questão Inédita/2021)

a) Apenas I está incorreto.

b) Apenas I e II está incorretos.

c) I, II e III estão corretos.

d) I, II, III e IV estão corretos.

e) I, II e III estão incorretos.



40. (Questão Inédita/2021) O Eixo Norteador gestão e governança do SUS com
transparência e integridade tem como uma das diretrizes aprimorar a
participação dos atores sociais na governança dos SUS na formulação, na
fiscalização e no monitoramento dos instrumentos e mecanismos do processo
de planejamento e gestão do SUS. Quanto ao objetivo de promover a
participação e controle social na política pública de saúde, julgue os itens:

I. Aumentar de 20% para 100%, conselhos de saúde em pleno funcionamento
por meio das resoluções que deliberam sobre instrumentos de planejamento e
gestão (planos de saúde, programações anuais de saúde e relatórios anuais de
gestão), passando de 37, em 2018, para 184 até 2023.

II. Promover ações de participação e controle social por meio de eventos,
passando de 80, em 2018, para 720 até 2023.

40. (Questão Inédita/2021)

III. Implantar Comissões Regionais de Saúde (CRS) do CESAU nas 05 Regiões de
Saúde, com um apoio técnico designado pela Secretaria Executiva do CESAU em
cada superintendência regional, visando a participação do Controle Social no
processo de Governança Regional e Estadual de Saúde.

a) Apenas I está incorreto.

b) Apenas I e II estão incorretos.

c) I, II e III estão corretos.

d) I, II, III e IV estão corretos.

e) I, II e III estão incorretos.




