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Introdução: O Ceará, um dos três Estados mais afetados com o vírus SARS-

CoV-2, foi capaz de seguir as instruções mundiais e investir em contratação de

profissionais da saúde?

Objetivo: Analisar os gastos com contratação de profissionais de saúde em

decorrência da COVID-19 no Estado do Ceará.

Método: Pesquisa exploratória e documental de abordagem quantitativa com

coleta dos dados pelo Sistema IntegraSUS e Portal da transparência do Estado do

Ceará, que considerou apenas gastos com COVID-19 relacionados à saúde nos

meses de março a junho de 2020. Os critérios de seleção foram segundo as

despesas com ações e serviços públicos em saúde da Lei Complementar

141/2012.

Resultados: Foram investidos R$ 329.088.688,66 (42%) no enfrentamento da

COVID-19 e destes somente 23.984.403,00 (7%) foram direcionados para o

setor de contratação dos profissionais da saúde. Os meses com maior

investimento na área maio e junho (34,3% e 38,3%) e quanto ao menor

investimento foi justamente no início do enfrentamento à COVID-19 ainda no

mês de março (0%).

Conclusão: O Estado do Ceará realizou um pouco investimento na contratação

de profissionais.
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