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Equipe de Trabalho do CISEC

CISEC

Coordenador:

Cientista Chefe da Saúde

Equipe de Trabalho

- Coordenador de TI;

- Administrador;

- Pesquisador Doutor em Ciências de Dados;

- Cientista de Dados;

- Pesquisador experiente líder em 
Epidemiologia;

- Geógrafo com experiência em análise de 
dados em saúde;

- Bioestatístico com experiência/formação 
em saúde coletiva;

- Epidemiologistas com mestrado (saúde 
coletiva ou áreas correlatas) e em 
experiência;

- Médicos com experiência em assistência e 
administração em saúde;

- Analistas Técnicos.



Transformar dados em 

informações de 

qualidade, visando 

oferecer subsídios à 

tomada de decisões 
estratégica 

Promover a integração dos 

dados, gerando um 

ambiente de consultas a 

informações significativas 

que permitam diversas 

análises e geração de 

relatórios

Implementação de 

medidas preventivas e 

de projetos para 

melhoria dos agravos à 

saúde mediante análise 

dos bancos de dados

CISEC

O CISEC como uma estrutura centralizada capaz de capturar, processar e analisar as

informações relevantes à Saúde do estado do Ceará em seus contextos mais inclusivos.



Implementação de medidas preventivas e de 

projetos para melhoria dos agravos à saúde 

mediante análise dos bancos de dados

CISEC

O CISEC como uma estrutura centralizada capaz de capturar, processar e analisar as

informações relevantes à Saúde do estado do Ceará em seus contextos mais inclusivos.



Promover a integração dos dados, gerando 

um ambiente de consultas a informações 

significativas que permitam diversas análises

e geração de relatórios

CISEC

O CISEC como uma estrutura centralizada capaz de capturar, processar e analisar as

informações relevantes à Saúde do estado do Ceará em seus contextos mais inclusivos.



Transformar dados em informações de 

qualidade, visando oferecer subsídios à 
tomada de decisões estratégicas 

CISEC

O CISEC como uma estrutura centralizada capaz de capturar, processar e analisar as

informações relevantes à Saúde do estado do Ceará em seus contextos mais inclusivos.
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Atividades já realizadas



INTEGRAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA 

SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ

• O IntegraSUS é uma plataforma de transparência da gestão pública de

saúde do Ceará.

• A ferramenta integra sistemas de monitoramento e gerenciamento

epidemiológico, hospitalar, ambulatorial, administrativo, financeiro e de

planejamento da Secretaria da Saúde do Estado (SESA) e dos 184

municípios.

• Esses dados são reunidos, analisados e disponibilizados para

conhecimento da população e para auxiliar gestores em ações e

políticas de saúde. A iniciativa faz parte do Programa de Modernização

da Gestão da Saúde do Estado do Ceará.

IntegraSUS, 2019. Indicadores da Saúde do Estado do Ceará. Disponível em: https://indicadores.integrasus.saude.ce.gov.br

https://indicadores.integrasus.saude.ce.gov.br/


PROGRAMA DE ALERGIA À PROTÉINA DO LEITE DE VACA (APLV)

Portaria N° 2019/970 de 9 de julho de 2019.

Institui o Protocolo Clínico para Pacientes

Portadores de Alergia à Proteína do Leite de Vaca.



Racionalização do Programa de APLV



EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR

HGF 2014 a 2018 HGWA 2014 a 2019 HRN 2013 a 2019
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