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Introdução: A pandemia tem trazido um colapso no sistema de saúde pública em vários países e se tornou um grande 

desafio para os gestores. Visto isso, os gastos em saúde para o enfrentamento do COVID-19 têm sido suficientes e 

eficazes para o controle da enfermidade no Estado do Ceará?  

Objetivo: Analisar em série temporal os gastos em saúde por covid-19 e seus indicadores em saúde no Estado do 

Ceará.  

Método: O estudo é do tipo documental e exploratório. Os dados foram retirados do Portal da transparência do Estado 

do Ceará e do Sistema IntegraSUS. A análise temporal foi feita nos meses de Março, Abril, Maio e Junho de 2020 e a 

coleta e tratamento do banco de dados entre Junho e Julho. Os indicadores em saúde utilizados foram: casos 

confirmados, casos curados e óbitos por covid-19. Por se tratar de dados secundários, foi dispensado aprovação do 

comitê de ética.  

Resultados Dos gastos em saúde, 42% equivalente a R$ 322.065.810 foi destinado ao enfrentamento da COVID-19. O 

mês de Maio foi o que obteve menor gasto R$ 18.938.481 (6%), bem como, o que teve maior número de casos 

confirmados 62.115 (44%) e óbitos 3.786 (58%), entre o período analisado. O mês de Junho obteve maior gasto, 

perdendo apenas para Abril, nele teve início à queda da curva epidemiológica com diminuição dos casos confirmados e 

óbitos. Ademais, os casos curados ultrapassaram os casos confirmados.  

Conclusão: Percebe-se, portanto, que para assegurar o controle da pandemia é necessário maiores custos em saúde.  

Referências: INDICADORES CORONAVÍRUS.IntegraSUS: Transparência da saúde do Ceará, 2020. Disponível 

em:<https://indicadores.integrasus.saude.ce.gov.br/indicadores/indicadores-coronavirus>. Acesso em: 30/junho/2020. 
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Organization; 2020. 
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Gráfico 1: Distribuição absoluta dos casos confirmados, óbitos e casos recuperados de COVID-19 no Estado do Ceará nos 

meses de Março, Abril, Maio e Junho de 2020. 

Fonte: Integra SUS.  


