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Economia e Inovação em Saúde 

A oferta de serviços de saúde de qualidade está na base das 
demandas sociais em nível de urgência e padrão de qualidade. 
O Programa Economia e Inovação em Saúde parte desse 
princípio para propor uma transformação no ecossistema de 
saúde do Ceará e posicionar o estado entre os grandes centros 
de referência do Brasil e do mundo. 

Os projetos e ações apóiam-se na disponibilidade de inovações 
e tecnologias para qualificar a infraestrutura e os serviços 
oferecidos à sociedade e sua cadeia de suprimentos, além da 
inclusão de medidas em gestão participativa e preventiva em 
saúde.
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1. ESCOPO 

1.1. PROJETOS E AÇÕES 

O escopo do Programa Economia e Inovação em Saúde é composto por ações ordenadas 
para potencializar o ecossistema de saúde do Ceará, organizadas de modo a pautar um 
modelo de desenvolvimento sustentável, compartilhado, ditado pelas vocações do Estado.  

As ações que compõem o escopo do Programa foram estruturadas em seis grupos: Distrito 
de Inovação em Saúde – Infraestrutura e Urbanismo; Distrito de Inovação em Saúde – 
Desenvolvimento Econômico; Distrito de Inovação em Saúde – Equipamentos de Inovação 
em Saúde; Distrito de Inovação em Saúde – Governança dos Distritos; Sistema de Saúde 
Pública – Estudos de melhorias e ampliação. 

Distritos de Inovação em Saúde - Infraestrutura e Urbanismo 

• Elaborar planos urbanísticos, infraestrutura, de mobilidade e legislação da operação 
urbana dos distritos de inovação em saúde do Eusébio e do Porangabuçu. 

• Executar a primeira etapa das obras de infraestrutura dos distritos. 

• Realizar obras de construção de unidades habitacionais nos distritos de inovação em 
saúde. 

• Realizar obras de melhorias habitacionais nos distritos de inovação em saúde. 

• Requalificar Lagoa de Porangabussu e entorno. 

Distritos de Inovação em Saúde - Desenvolvimento Econômico 

• Elaborar Plano de Desenvolvimento Econômico da Cadeia Produtiva da Saúde. 

• Implantar os Portais dos Distritos com parcerias. 

• Realizar plano de atração de empreendimentos imobiliários, residenciais e comerciais 
para distrito do Eusébio. 

• Realizar pesquisa para Identificação de Perfis Futuros para a Economia da Saúde 
baseada em Conhecimento e devidas atualizações. 

• Elaborar projeto de requalificação do ensino fundamental, médio e profissionalizante 
orientado à educação da saúde. 

• Gerir projetos e programas de qualificação/requalificação profissional, retenção e 
atração de talentos na área da saúde. 

• Implementar a governança do cluster da Saúde (através de entidade gestora) por 
meio de Contrato de Gestão. 

Distritos de Inovação em Saúde - Equipamentos de Inovação em Saúde 

• Elaborar o projeto e implantar os seguintes equipamentos: Centro de 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PDI e Incubação); Centro de Inteligência; 
Escola de Cidadania (Porangabussu); Portal dos Distritos; Posto de Saúde Digital 
(modelo). 
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• Realizar pesquisa das condições de saúde da população do Distrito de Porangabussu 
para implantação de campo de experimentação. 

• Implementar Piloto de Metodologia de Empoderamento para Autocuidado. 

• Implementar e operar a gestão do Centro de Inteligência e Centro de 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. Ampliação dos investimentos PD&I em 
temas como RES, telessaúde, e-Saúde e Tecnologias Assistivas no Estado. 

• Implantar Programa de Intercâmbio com profissionais de centros de excelências do 
Brasil e do Exterior para compartilhamento de conhecimento de práticas modernas 
de saúde e ciências médicas. 

• Implementar e administrar o RES – Registro Eletrônico de Saúde, de forma a 
constituir uma base de dados única do Estado com o registro de todos os usuários do 
SUS; unificar protocolos médicos dos cidadãos, possibilitar a visualização e acesso, 
controlado, aos dados dos usuários em atendimento e apoiar a gestão da saúde 
através da consolidação de dados epidemiológicos. 

• Modernizar, equipar, gerir e operacionalizar a rede hospitalar de atendimento 
público no Estado do Ceará, visando aumentar a resolutividade destes pontos de 
atendimento. 

Distritos de Inovação em Saúde - Governança dos Distritos 

• Definir e implantar modelos de governança para cada Distrito (institucional, 
interfederativa, participativa, territorial, de negócios). 

• Estruturar a(s) entidade(s) gestora(s) do modelo de governança para os distritos. 

• Elaborar Plano de Comunicação Pública. 

• Implementar Plano de Comunicação Pública para promoção dos Distritos de Inovação 
em Saúde. 

• Implementar um Pacto por cada distrito de inovação em saúde (definição do Modelo, 
Identificação de desafios e pactuação). 

Sistema de Saúde Pública - Estudos de melhoria e ampliação 

• Realizar estudo para implantação de um operador logístico em saúde centralizado e 
com alcance global nas licitações, para regionalizar a assistência farmacêutica de 
distribuição de medicamentos e insumos e melhorar a gestão da cadeia de 
suprimentos nas unidades estaduais de saúde. 

• Realizar estudo para a criação de carreiras de profissionais da saúde com dedicação 
exclusiva, estabilidade funcional e plano de capacitação e desenvolvimento de 
pessoal. 

• Realizar estudos sobre o uso integrado da rede privada de saúde para atendimento 
do SUS, otimizando o uso de recursos físicos e humanos, com o intuito de ampliar e 
acelerar o atendimento, reduzir filas e tempos de tratamento. 
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• Realizar estudos de ampliação do acesso aos serviços de saúde especializados 
(ambulatórios da rede própria) e da atenção primária. 

• Realizar estudos de requalificação da infraestrutura de saúde do estado. 

• Realizar estudos de ampliação da rede de laboratórios no interior do estado. 

• Realizar estudo para a criação de uma célula de gestão de informações em saúde e 
pontos de conexão com os municípios visando a integração das informações 
estratégicas para a gestão da saúde no Estado, incluindo a implantação do registro 
eletrônico, integrando os registros clínicos, sejam de consulta ou de exames, com 
acesso em tempo real de todos os laudos e resultados de exames pelos pacientes. 

Sistema de Saúde Pública - Articulação e implantação de ações e políticas afirmativas para 
grupos prioritários 

• Realizar capacitação para profissionais de saúde e demais redes intersetorias no 
campo da nutrição e segurança alimentar na perspectiva da Promoção da Saúde. 

• Realizar capacitação para profissionais de saúde focado na atitudinal, física, 
tecnológica, informacional, comunicacional, linguística visando ampliar o acesso a 
todos os serviços do SUS. 

• Implementar, ampliar equipes do Núcleo de Atenção à Saúde da Família (NASF). 

• Construir e reestruturar Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas. 

• Implementar Unidades de Acolhimento ao Idoso. 

• Implementar Unidade de Acolhimneto Infantil (UAI). 

• Implementar Leitos de Saúde Mental /AD em Hospital Geral (LHG). 

• Realizar capacitação de profissionais de saúde e demais redes intersetoriais sobre as 
políticas públicas e sobre promoção, prevenção e tratamento de usuários de álcool e 
outras drogas. 

• Realizar capacitação para profissionais de saúde e demais redes intersetoriais sobre 
políticas públicas para pessoas em situação de rua (PSR) no Ceará. 

• Implantar os consultórios na rua. 

• Realizar a elaboração e implementação de Política Estadual de Saúde LGBT. 

• Implantar e operar o ambulatório transexualizador. 

1.2. AÇÕES DE OUTROS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS QUE IMPACTAM O ESCOPO DO 

PROGRAMA ECONOMIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE 

Além das ações do escopo do Programa Economia e Inovação em Saúde, existem também 
aqueles programas e ações de outros programas do portfólio do Ceará 2050, que impactam 
nos resultados deste Programa. Referidos projetos e ações são apresentadas na Tabela 1, a 
seguir. 
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Tabela 1 – Projetos e Ações de outros Programas Estratégicos que impactam o Escopo do Programa 
Economia e Inovação em Saúde 

Projetos e Ações Programa Estratégico 

Planejar calendário de eventos técnicos e científicos para reunião de profissionais e 
líderes nacionais e estrangeiros que culminasse com uma grande conferência anual para 
debate de questões ligadas à transformação do estado; 

Inova Governo 

Implementar um programa de capacitação em alta performance, por meio de convênios 
com instituições nacionais e internacionais, para o desenvolvimento de lideranças para 
atuarem no contexto das transformações globais e locais; 

Inova Governo 

Implantar o Hub Criativo do Ceará para o desenvolvimento das indústrias criativas, 

tecnológicas e da economia da cultura com foco na qualificação e desenvolvimento de 

profissionais. 

Inova Governo 

Fomentar a inclusão de experiências na educação que estimulem o desenvolvimento de 

competências socioemocionais, criatividade, imaginação, resolução de problemas reais, 

inovação e empreendedorismo. 

Educação Transformadora 

Investir em espaços que possibilitem a criatividade dos alunos e o desenvolvimento de 

produtos e processos relacionados com tecnologia e inovação nas universidades e 

escolas. 

Educação Transformadora 

Manter espaços físicos, bem como das ilhas digitais para receber o público bem como as 

tecnologias e técnicas modernas de ensino e aprendizagem garantindo a inclusão digital 

dos jovens bem como dos demais profissionais que atuam nas escolas. 

Educação Transformadora 

Criar e implementar a "Plataforma de Talentos" (visão ampla, diversos talentos) nas 

instituições de ensino técnico/profissional e superior do estado com o intuito de 

potencializar as competências dos estudantes. 

Educação Empreendedora 

Criar e implantar o Programa de Formação de Formadores da educação de nível 

técnico/profissional e superior, que estimulem a criatividade e valorize o 

desenvolvimento de competências socioemocionais e empreendedoras. 

Educação Empreendedora 

Realizar levantamento e difundir experiências na educação que estimulem criatividade, 

imaginação, resolução de problemas reais, inovação e empreendedorismo. 
Educação Empreendedora 

Implementar projetos de investimentos em espaços que possibilitem a criatividade dos 

alunos e o desenvolvimento de produtos e processos relacionados com tecnologia e 

inovação nas universidades e escolas. Fase inicial com profissional que inicie o 

desenvolvimento de cases (protótipos, novos produtos, etc). 

Educação Empreendedora 

Fonte: Elaborado por Instituto Publix 
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2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS IMPACTADOS 

O Programa Economia e Inovação em Saúde busca contribuir para o alcancedos 
seguintes Objetivos Estratégicos da Plataforma Ceará 2050: 

VALOR PARA A SOCIEDADE: 

Excelência em qualidade de vida e bem-estar em todas as dimensões 

Elevar o padrão de vida da população, considerando itens fundamentais 

como saúde, educação, cultura, bem-estar, engajamento comunitário e 

meio ambiente. 

Redução radical da pobreza e das desigualdades em busca do desenvolvimento 

social 

Reduzir expressivamente a pobreza e o desemprego na busca do ideal da 

erradicação da miséria, da elevação da renda per capita e da redução da 

desigualdade socioeconômica para o patamar dos melhores níveis do país. 

Aceleração econômica com ênfase na ampla prosperidade compartilhada 

Ser líder nacional no crescimento do PIB, através da atração sustentável de 

investimentos alavancados por instituições de reconhecimento global, pela 

inovação, tecnologia e capacitação. 

Desenvolvimento territorial inteligente e integrado à luz de suas vocações e 

potencialidades 

Promover o equilíbrio territorial cearense a partir do conceito de polos 

regionais, desenvolvidoscom base em cidades inteligentes, interconectadas 

e sustentáveis, potencializando as vocações de cada região a partir da 

inovação. 

CADEIAS PRODUTIVAS 

Economia e inovação em Saúde como fator de desenvolvimento econômico e social 

Impulsionar as cadeias produtivas da saúde como fator de 

desenvolvimento econômico e social, a partir da integração do ensino, da 

pesquisa e da ciência, tecnologia & inovação. 

Polo de inovação em tecnologia da informação e comunicação 

Ser referência mundial na indústria de datacenters e geração de conteúdos 

de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), utilizando as 

tecnologias de última geração representadas, no cenário atual, por 

Computação em Nuvem, Inteligência Artificial, IOT e blockchain para 

alavancar o desenvolvimento do Estado. Busca-se fornecer infraestrutura 

de banda larga e cabos submarinos a empresas de TIC instaladas no estado, 

promover a criação de laboratórios de pesquisas em IES em Fortaleza e em 

outras regiões do estado, e atrair cearenses de destaque no setor 

trabalhando fora do Estado. 

CAPITAL HUMANO 

Lideranças altamente preparadas para atuar no contexto das transformações 

globais e locais 
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Desenvolver e mobilizar cidadãos capazes de liderar, pensar, decidir, agir, 

empreender e inovar no que diz respeito à identificação de oportunidades 

globais aplicáveis ao território cearense e à potencialização de vocações 

locais. 

Sociedade do conhecimento dotada do maior capital intelectual do país 

Dispor de grupos inovadores, de destaque mundial, com capacidade de 

gerar transformações na sociedade do conhecimento e liderar o capital 

intelectual do país, tendo como referência a integração entre educação, 

tecnologia e setores econômicos para aumento da competitividade, 

empregabilidade e elevação da produtividade. 

SERVIÇOS AOS CIDADÃOS 

Sistema de saúde eficaz, eficiente, interconectado e integrado como caminho para 

excelência 

Assegurar um sistema de saúde interconectado e integrado para todos com 

alta resolutividade, atendimento humanizado, personalizado, preventivo e 

descentralizado nas regiões. 

Educação transformadora voltada para a universalização do conhecimento, a 

formação cidadã e o desenvolvimento da criatividade 

Ofertar uma educação de excelência mundial para todos, com modelo 

personalizado, ativo e adaptativo, alinhado às necessidades da sociedade 

cearense, empoderando a população em relação ao acesso ao 

conhecimento, com respeito à identidade e à diversidade local, foco na 

formação cidadã e no desenvolvimento de talentos, com inovação. 

Amplo cuidado social em todas as regiões do estado 

Erradicar as situações de risco social e vulnerabilidade socioeconômica de 

pessoas, famílias e grupos minoritários nas diferentes regiões do estado. 

Convergência e integração na prestação social de serviços com adoção de 

tecnologias emergentes 

Remodelar a prestação social de serviços de saúde, educação, segurança, 

esporte, cultura, assistência social etc., tendo como base a integração no 

planejamento, execução e controle, bem como a adoção de tecnologias 

emergentes. 

GOVERNANÇA 

Ambiente institucional e de negócios dinâmico, cooperativo e inovador 

Tornar o ambiente institucional e de negócios do Ceará no mais dinâmico e 

inovador da América Latina, a partir do foco no empreendedorismo, no 

equilíbrio fiscal, no cumprimento de regras pactuadas, na capacidade de 

investimento, e na cooperação e integração entre agentes econômicos, 

academia, terceiro setor, sociedade civil e governo, valorizando 

organizações ágeis, flexíveis e adaptáveis e a simplificação de 

regulamentações. 
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Nova governança da inovação como base para acelerar o desenvolvimento do 

estado  

Acelerar o desenvolvimento de ecossistemas de inovação, com elevada 

intensidade de resultados sustentáveis, capaz de mudar a realidade do 

estado, a partir de um polo de ciência, tecnologia e inovação de 

reconhecimento global. 

Institucionalização da cultura de governança compartilhada e de gestão orientada 

para resultados  

Governar com a sociedade, em uma perspectiva de longo prazo e voltada 

para resultados, por meio da cultura de pertencimento, cooperação, 

regionalização, transparência, corresponsabilidade, planejamento e 

controle social, de modo republicano e democrático, a partir da promoção 

da governança compartilhada de forma ética, inovadora e disruptiva com o 

engajamento de toda a sociedade cearense, comprometida e 

responsabilizada com a formulação, implantação e avaliação das políticas 

públicas. 
 

3. CRONOGRAMA E PLANO DE INVESTIMENTO 

A Tabela 2, a seguir, apresenta a proposta de cronograma para a execução dos projetos e 
ações do programa com estimativa dos investimentos. A descrição dos projetos e 
ações obedece a uma perspectiva estratégica ampla, significando que para sua 
operacionalização far-se-á necessário o desdobramento em etapas executáveis e 
gerenciáveis por conta de seus agentes responsáveis. 

Do mesmo modo, os investimentos estimados constituem apenas um indicativo de 
valores julgados adequados para a execução dos projetos e ações, que podem indicar a 
viabilidade e a probabilidade de sucesso do programa no que tange aos investimentos 
necessários.  

A justificativa da opção por este modelo de estimativas reside em dois aspectos 
fundamentais: o prolongado horizonte de tempo para a estimativa dos valores e a 
sujeição às decisões gerenciais no futuro. Além disso, o programa não possui 
característica de execução exclusivamente pública, sendo possível analisar modelagens 
alternativas de execução e parcerias, bem como novas formas de gerir o patrimônio 
que será instalado, em casos de equipamentos públicos. Acredita-se que, assim, a 
composição indicativa dos investimentos para o programa apóie a condução 
estratégica do desenvolvimento do Ceará, podendo ser revista de acordo com os ciclos 
do planejamento do Estado. 
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Tabela 2 – Cronograma e Plano de Investimento do Programa Economia e Inovação em Saúde 

Projetos e Açoes
Investimentos

(R$ mil)
Unidade Quant. 2020 2021 2022 2023 2024

2025 a  

2029

2030 a 

2039

2040 a 

2050

Distritos de Inovação em Saúde - Infraestrutura e Urbanismo

Elaborar planos urbanístico, infraestrutura, de mobililidade e 

legislação da operação urbana dos distritos de inovação em saúde 

do Eusébio e do Porangabuçu.

5.600 Plano/Marco Legal 5 X X X

Executar a primeira etapa das obras de infraestrutura dos distritos 14.000 Obra 1 X X

Realizar obras de construção de unidades habitacionais nos 

distritos de inovação em saúde
68.200 Unidade Habitacional 900 X X X X X X X X

Realizar obras de melhorias habitacionais nos distritos de 

inovação em saúde
18.000 Melhoria Habitacional 1.200 X X X X X X X X

Requalificar Lagoa de Porangabussu e entorno 20.000 Obra 1 X X

Distritos de Inovação em Saúde - Desenvolvimento Econômico

Elaborar Plano de Desenvolvimento Econômico da Cadeia 

Produtiva da Saúde.
2.800 Plano 1 X X X

Implantar os Portais dos Distritos com parcerias 1.000 Equipamento 1 X

Realizar plano de atração de empreendimentos imobiliários, 

residenciais e comerciais para distrito do Eusébio
140 Projeto 1 X X X X X X X X

Realizar pesquisa para Identificação de Perfis Futuros para 

Economia baseada em Conhecimento e devidas atualizações
1.200 Pesquisa 4 X X X X

Elaborar Projeto de Requalificação do Ensino Fundamental, Médio 

e Profissionalizante orientado às educação da saúde
300 Projeto 1 X

Gerir projetos e programas de

Qualificação/Requalificação Profissional, Retenção e Atração de 

Talentos

14.600 Pessoas Beneficiados 25.000 X X X X X X X X

Implementar a governança do cluster da Saúde (através de 

entidade gestora) por meio de Contrato de Gestão
87.000 Cluster/ Distrito Gerido 2 X X X X X X X
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Tabela 2 – Cronograma e Plano de Investimento do Programa Economia e Inovação em Saúde 

Projetos e Ações
Investimentos

(R$ mil)
Unidade Quant. 2020 2021 2022 2023 2024

2025 a  

2029

2030 a 

2039

2040 a 

2050

Distritos de Inovação em Saúde - Equipamentos de Inovação em Saúde

Elaborar o projeto e implantar os seguintes equipamentos: Centro  

de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PDI e Incubação); 

Centro de Inteligência; Escola de Cidadania (Porangabussu); Portal 

dos Distritos; Posto de Saúde Digital (modelo)

24.500 Equipamentos 5 X X

Realizar pesquisa das condições de saúde da população do Distrito 

de Porangabussu para implantação de campo de experimentação
1.600 Pesquisa 1 X

Implementar Piloto de Metodologia de Empoderamento para 

Autocuidado
600 Programa 1 X

Implementar e operar a gestão do Centro de Inteligência e Centro 

de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. Ampliação dos 

investimentos PD&I em temas como RES, telessaúde, e-Saúde e 

Tecnologias Assistivas no Estado.

171.000 Equipamento Promovido 2 X X X X X X X

Implantar Programa de Intercâmbio com profissionais de centros 

de excelências do Brasil e do Exterior para compartilhamento de 

conhecimento de práticas modernas de saúde e ciências médicas.

15.600 contratos de intercâmbio 300 X X X X X X X X

Implementar e administrar o RES – Registro Eletrônico de Saúde, 

de forma a constituir uma base de dados única do Estado com o 

registro de todos os usuários do SUS; unificar protocolos médicos 

dos cidadãos, possibilitar a visualização e acesso, controlado, aos 

dados dos usuários em atendimento e apoiar a gestão da saúde 

através da consolidação de dados epidemiológicos.

100.000 Sistema 1 X X X X

Modernizar, equipar, gerir e operacionalizar a rede hospitalar de 

atendimento público no Estado do Ceará, visando aumentar a 

resolutividade destes pontos de atendimento.

296.000 37 hospitais-polos X X X X

Distritos de Inovação em Saúde - Governança dos Distritos

Definir e implantar modelos de governança para cada Distrito 

(institucional, interfederativa, participativa, territorial, de 

negócios)

3.000 Modelo definido 2 X

Estruturar a(s) entidade(s) gestora(s) do modelo de governança 

para os distritos
87.000 Distrito Gerido 2 X X X X X X X X

Elaborar Plano de Comunicação Pública 100 Plano 1 X

Implementar Plano de Comunicação Pública para promoção dos 

Distritos de Inovação em Saúde
9.000 Ano 30 X X X X X X X X

Implementar um Pacto por cada distrito de inovação em saúde 

(definição do Modelo, Identificação de desafios e pactuação)
1.500 Pacto 1 X
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Tabela 2 – Cronograma e Plano de Investimento do Programa Economia e Inovação em Saúde 

Projetos Ações
Investimentos

(R$ mil)
Unidade Quant. 2020 2021 2022 2023 2024

2025 a  

2029

2030 a 

2039

2040 a 

2050

Sistema de Saúde Pública - Estudos de melhoria e ampliação

Realizar estudo para implantação de um operador logístico em 

saúde centralizado e com alcance global nas licitações, para 

regionalizar a assistência farmacêutica de distribuição de 

medicamentos e insumos e melhorar a gestão da cadeia de 

suprimentos nas unidades estaduais de saúde.

1.000 Estudo 1 X X

Realizar estudo para a criação de carreiras de profissionais da 

saúde com dedicação exclusiva, estabilidade funcional e plano de 

capacitação e desenvolvimento de pessoal.

500 Estudo 1 X

Realizar estudos sobre o uso integrado da rede privada de saúde 

para atendimento do SUS, otimizando o uso de recursos físicos e 

humanos, com o intuito de ampliar e acelerar o atendimento, 

reduzir filas e tempos de tratamento.

1.000 Estudo X

Realizar estudos de ampliação do acesso aos serviços de saúde 

especializados (ambulatórios da rede próprio) e da atenção 

primária

500 Estudo 1 X

Realizar estudos de requalificação da infraestrutura de saúde do 

Estado
1.000 Estudo 1 X X

Realizar estudos de ampliação da rede de laboratórios no interior 

do Estado.
500 Estudo 1 X

Realizar estudo para a criação de uma célula de gestão de 

informações em saúde e pontos de conexão com os municípios 

visando a integração das informações estratégicas para a gestão 

da saúde no Estado, incluindo a implantação do registro 

eletrônico, integrando os registros clínicos, sejam de consulta ou 

de exames, com acesso em tempo real de todos os laudos e 

resultados de exames pelos pacientes.

1.000 Estudo 1 X X
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Tabela 2 – Cronograma e Plano de Investimento do Programa Economia e Inovação em Saúde 

Projetos Ações
Investimentos

(R$ mil)
Unidade Quant. 2020 2021 2022 2023 2024

2025 a  

2029

2030 a 

2039

2040 a 

2050

Sistema de Saúde Pública - Articulação e implantação de políticas afirmativas para grupos prioritários

Realizar capacitação para profissionais de saúde e demais redes 

intersetorias no campo da nutrição e segurança alimentar na 

perspectiva da Promoção da Saúde.

8.736 pessoas 4.550 X X X X X X X X

Realizar capacitação para  profissionais de saúde   focado na   

atitudinal, física, tecnológica, informacional, comunicacional, 

linguística visando ampliar o acesso a todos os serviços do SUS.

9.600 pessoas capacitadas 1.000 X X X X X X X X

Implementar, ampliar equipes do Núcleo de Atenção à Saúde da 

Família (NASF)
282.852 Equipes NASF implantadas 486 X X X X X X X X

Construir e reestruturar Centros de Atenção Psicossocial Álcool e 

outras Drogas
12.200 Obra 40 X X X X X X X X

Implementar Unidades de Acolhimento ao Idoso 216.000 Unidades 24 X X X X X X X X

Implementar Unidade de Acolhimneto Infantil (UAI) 172.800 Unidades 16 X X X X X X X X

Implementar Leitos de Saúde Mental /AD em Hospital Geral (LHG) 1.145 Leitos 360 X X X X X X X X

Realizar capcitação de profissionais  de saúde e demais redes 

intersetoriais sobre as políticas públicas e sobre promoção, 

prevenção e tratamento de usuários de álcool e outras drogas.

8.736 pessoas 4.550 X X X X X X X X

Realizar capacitação para profissionais de saúde  e demais redes 

intersetoriais sobre políticas públicas para pessoas em situação de 

rua (PSR) no Ceará.

1.088 pessoas capacitadas 3.400 X X X X X X X X

Implantar os consultórios na rua 768 Consultório 12 X X X X X X

Realizar a elaboração e implementação de Política Estadual de 

Saúde LGBT
94 Programa 1 X X

Implantar e operar o ambulatório transexualizador. 542 Ambulatório 5 X X X X X

Totais 1.662.801  

 

 

 



 
 

15 
 

4. PRINCIPAIS RESPONSÁVEIS 

Tabela 3 – Principais Responsáveis –Programa Estratégico Economia e Inovação em Saúde 

Instituição executora Justificativa 

Principal Responsável 

Secretaria da Saúde do 
Estado do Ceará (SESA) e 
vinculadas 

As competências da SESA que justificam sua corresponsabilidade sobre o Programa são a 
coordenação do Sistema Único de Saúde (SUS) no estado do Ceará; assegurar a formulação 
e gestão das políticas públicas em saúde e prestação da assistência à saúde individual e 
coletiva, contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida dos cearenses. 

Demais Responsáveis 

Secretaria de Planejamento 
e Gestão (SEPLAG) e  
vinculadas 

As competências da SEPLAG que justificam sua corresponsabilidade sobre o Programa são a 
coordenação da formulação de políticas públicas e de agendas estratégicas setoriais; a 
coordenação dos processos de planejamento, orçamento e gestão voltado ao alcance dos 
resultados previstos da ação do Governo; a coordenação do processo de viabilização de 
fontes alternativas de recursos e de cooperação para financiar o desenvolvimento 
estadual; a coordenação da formulação e da implementação do Programa de Alianças com 
o Privado, no âmbito das Parcerias Público-Privadas – PPP, e Concessões de grande porte; e 
a coordenação da elaboração de estudos, pesquisas e a base de informações gerenciais e 
socioeconômicas para o planejamento do Estado. 

Secretaria do 
desenvolvimento Econômico 
e Trabalho (SEDET) e 
vinculadas 

As competências da SEDET que justificam sua co-responsabilidade sobre o programa são a 
formulação da Política de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará; a promoção de 
ações estratégicas para atrair e apoiar novos negócios e iniciativas de investimentos por 
meio de políticas com foco em tecnologia. 

Secretaria da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior 
(SECITECE)  

As competências da SECITECE que justificam sua co-responsabilidade sobre o programa são 
as prerrogativas para planejar, coordenar, fiscalizar, supervisionar e integrar as atividades 
pertinentes à educação superior, à pesquisa científica, à inclusão digital, à inovação e ao 
desenvolvimento tecnológico no âmbito do Estado; à formulação e implementação das 
políticas para o setor, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Estadual de 
Ciência, Tecnologia e Inovação (CECT&I). 

Secretaria da Educação 
(SEDUC) 

As competências da SEDUC que justificam a sua corresponsabilidade sobre o programa são 
a sua capacidade de fortalecer o regime de colaboração, com foco na alfabetização na 
idade certa e na melhoria da aprendizagem dos alunos até o 5º ano; a garantia do acesso e 
a melhoria dos indicadores de permanência, fluxo e desempenho dos alunos no Ensino 
Médio; a responsabilidade por diversificar a oferta do Ensino Médio, articulando-o com a 
educação profissional, com o mundo do trabalho e com o ensino superior; a promoção do 
protagonismo e empreendedorismo estudantil como premissa da ação educativa; a 
valorização dos profissionais da educação, assegurando a melhoria das condições de 
trabalho e oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional; a busca por modelos 
de gestão focados na autonomia escolar e nos resultados de aprendizagem e na 
responsabilidade em manter a escola como espaço de inclusão, de respeito à diversidade e 
da promoção da cultura da paz. 

Investidores em Tecnologia 
Por se tratar de um Programa estratégico com foco na transformação da economia da 
saúde atual, os investidores em tecnologias precisam estar cientes de todas as etapas de 
implementação do Programa para verificação da sua viabilidade e de patrocínio. 

Agentes privados da cadeia 
da economia da saúde 
(fármacos, biofármacos, 
farmoquímicos, 
farmacêuticos, dentre 
outros) 

Por se tratar de um Programa estratégico com foco na transformação da economia da 
saúde atual, os agentes privados que fazem parte da economia da saúde precisam estar 
cientes de todas as etapas de implementação do Programa para verificação da sua 
viabilidade e de patrocínio. 
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5. PRINCIPAIS RISCOS 

Riscos são ocorrências de eventos que possam comprometer o andamento do Programa, em 
termos de custos, tempo ou qualidade. O gerenciamento dos riscos consiste no processo 
sistemático de identificar e analisá-los, objetivando reduzir o impacto dos eventos adversos. 
O gerenciamento dos riscos dos Programas estratégicos da Plataforma Ceará 2050 baseou-se 
em quatro dimensões: 

• Estratégica, composta por eventos que comprometem o alinhamento das ações aos 
objetivos do Programa que as contemplam; 

• Operacional, composta por eventos que comprometem a execução das atividades 
quanto ao atendimento de sua finalidade;  

• Legal, composta por eventos que comprometem o cumprimento das disposições 
legais acerca da execução das ações do Programa; e 

• De Imagem, composta por eventos que comprometem a reputação das entidades 
envolvidas na execução das ações do Programa.  

Vale ressaltar que não é possível eliminar os riscos deste Programa, em virtude do amplo 
horizonte de tempo de sua execução e do nível de incerteza inerente a planejamento de 
longo parazo. 

Tabela 5 – Principais Riscos - Programa Estratégico Economia e Inovação em Saúde 

Risco Dimensão 

Dificuldades em atrair investimento para o setor. Estratégica 

Centralização da demanda de um ou poucos segmentos da cadeia da economia da 
saúde. 

Estratégica 

Não execução de qualificações entre os profissionais de saúde. Operacional 

Fonte: Elaborado por Instituto Publix 

 

 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

A implementação do Programa estratégico Economia e Inovação em Saúde é a proposta 
estratégica para alavancar o setor que já é presente no estado a patamares de qualidade 
internacionais. Assim, este Programa estratégico busca fortalecer as atividades econômicas 
baseadas na indústria biomédica, farmacêutica, de instrumentos e materiais de saúde.  

A área da Economia da Saúde (ECOS) é responsável por promover o uso racional e eficiente 
dos recursos, a partir da construção de uma cultura do uso de informações econômicas para 
a tomada de decisão em saúde além de garantir que toda a cadeia de valor se torne parte 
relevante do processo de geração de saúde aos usuários, seja por meio de consultas mais 
eficientes, produção de medicamentos com baixos efeitos colaterais ou instrumentos de uso 
médico modernos e com eficácia superior aos métodos atuais. 
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A área, considerada multiprofissional e interdisciplinar, tem por objetivo criar as condições 
para que as ações e serviços de saúde sejam prestados de forma eficiente, equitativa e com 
qualidade para melhor acesso da população, atendendo aos princípios da universalidade, 
igualdade e integralidade da atenção à saúde, estabelecidos constitucionalmente para o 
Sistema Único de Saúde (SUS).  

Desta forma, espera-se como principais resultados do Programa: 

• Aumento de empresas do segmento da Economia e Inovação em Saúde no estado; 

• Aumento e retenção do capital humano que atua prestando serviços de saúde e que 
produz insumos para o setor; 

• Fortalecimento da governança do setor, gerando, por consequência, um salto de 
qualidade no cluster de saúde presente no estado; e 

• Garantia da universalização do acesso à saúde e a prevenção de doenças em 
qualquer fase da vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


