
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 1 

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO 2022 2 

Ao treze do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, realizou-se a primeira Reunião 3 

Extraordinária do ano de dois mil e vinte e dois da Comissão Intergestores Bipartite do Sistema 4 

Único Saúde do Ceará, de modo de virtual através do Link de Acesso, https://conasems-5 

br.zoom.us/j/86470633369, ID da Reunião: 86470633369, com a participação dos membros 6 

Representantes do Componente Estadual: Luciene Alice da Silva, Secretária Executiva de 7 

Políticas á Saúde; Ricristhi Gonçalves de Aguiar Gomes, Secretária Executiva de Vigilância e 8 

Regulação em Saúde; Roberta de Paula Oliveira, Coordenadora de Vigilância Ambiental e 9 

Saúde do Trabalhador; Thaís Nogueira Facó de Paula Oliveira, Coordenadora de Atenção á 10 

Saúde; Vera Maria Câmara Coêlho, Secretária Executiva da CIB e Geni Carmem Clementino 11 

Alves, Diretora de Educação Profissional; Representantes do Componente Municipal: Rilson 12 

Sousa de Andrade, Vice Presidente do COSEMS e Secretário da Saúde de Pindoretama; Ana 13 

Estela Leite, Secretária da Saúde de Fortaleza; Regina Célia Carvalho da Silva, Secretária da 14 

Saúde de Sobral; Francimones Rolim de Albuquerque, Secretária da Saúde de Juazeiro do 15 

Norte; Sheyla Martins Alves Francelino, Secretária da Saúde de Barbalha; Maria Luciana de 16 

Almeida Lima, Secretária da Saúde de Morada Nova; Ana Kelly Leitão de Castro, Secretária da 17 

Saúde de Russas; Deolino Júnior Ibiapina, Secretário da Saúde de Limoeiro do Norte; 18 

Francisca Airlene Dantas e Silva, Secretária da Saúde de Jaguaretama; Francisco Nelson 19 

Cavalcante Filho, Secretário da Saúde de Marco e Evaldo Eufrásio Vasconcelos, Secretário da 20 

Saúde de Cruz. Participaram outros Secretários Municipais de Saúde e profissionais das 21 

Secretarias Municipais de Saúde, Superintendentes e Coordenadores Regionais e técnicos das 22 

Coordenadorias e Células da SESA e assessores e apoiadores do COSEMS. 1. Abertura dos 23 

Trabalhos: Secretária Executiva de Políticas de Saúde e Presidente do COSEMS. Vera 24 
iniciou cumprimentando a todos os participantes e informou que essa reunião foi solicitada pela 25 

Secretária Executiva de Vigilância em Saúde, que ao analisar a situação das síndromes gripais 26 

no Estado, principalmente na faixa infantil, sentiu a necessidade desse momento. Entrou em 27 

contato com a diretoria do COSEMS, onde houve a aceitação de convocação para realização 28 

desta reunião. Finalizou se solidarizando com a população de Barbalha dado a situação de 29 

emergência causada pelas chuvas. Luciene cumprimentou a todos e agradeceu a participação 30 

de todos os presentes. Rilson deu boas vindas e ressaltou a importância da participação de 31 

todos. Item 2. Discussões e Pactuações. Item 2.1. Formalizações das Resoluções da CIB/CE 32 

aprovadas por AD Referendum. Vera fez a apresentação resumida das Resoluções que foram 33 

elaboradas a partir da concordância do Presidente e da Vice-Presidente da CIB. E lembrou que 34 

por exigência do Ministério da Saúde, os projetos técnicos para aquisição de transportes 35 

sanitários devem cumprir o que determina a Resolução nº 13/2017 da Tripartite e que a CIB se 36 

posicione em relação a essa demanda. Após as apresentações a CIB/CE acatou a formalização 37 

das Resoluções a seguir. Item 2.1.1. Nº 55/2022, que aprova o Projeto Técnico para 38 

aquisição de Ambulâncias Tipo A – Simples Remoção do município de Aracoiaba/CE, 39 

destinada ao deslocamento de usuários para realizarem procedimentos de caráter eletivo 40 
no âmbito do SUS. Nº da Proposta no FNS 09625.350000/1220-01, no valor de R$ 41 

283.817,00 (duzentos e oitenta e três mil, oitocentos e dezessete reais). Item 2.1.2. Nº 56/2022, 42 

que aprova o Projeto Técnico para aquisição de Veículo de Transporte Sanitário - Simples 43 

Remoção do município de Bela Cruz/CE, destinada ao deslocamento de usuários para 44 

realizarem procedimentos de caráter eletivo no âmbito do SUS. Nº da Proposta no FNS 45 
11394.149000/1220-04, no valor de R$ 279.360,00 (duzentos e setenta e nove mil e trezentos e 46 

sessenta reais). Item 2.1.3. Nº 57/2022, que aprova o Projeto Técnico para aquisição de 47 

Veículo de Transporte Sanitário do município de Lavras da Mangabeira/CE, destinada ao 48 

deslocamento de usuários para realizarem procedimentos de caráter eletivo no âmbito do 49 
SUS. Nº da Proposta no FNS 11922.843000/1220-01, no valor de  R$ 279.360,00 (duzentos e 50 

setenta e nove mil e trezentos e sessenta reais). Item 2.1.4. Nº 58/2022, que aprova o Projeto 51 

Técnico para aquisição de Unidade Móvel de Saúde de um Micro-Ônibus Rural de 52 

Transporte Sanitário do município de Jaguaretama, destinada ao deslocamento de 53 

usuários para realizarem procedimentos de caráter eletivo no âmbito do SUS. Nº da 54 
Proposta no FNS 11285.246000/1220-03, no valor de R$ 444.800,00 (quatrocentos e quarenta 55 

e quatro mil e oitocentos reais). Item 2.2. Antecipação da vacinação de crianças na faixa 56 

etária de 6 (seis) meses a menores de 5 (cinco) anos no Estado do Ceará contra Influenza e 57 



Sarampo. Ricristhi, Secretária Executiva de Vigilância e Regulação em Saúde, colocou a 58 

proposta de antecipação da vacinação das crianças para os dois imunizantes, e informou que já 59 

têm casos confirmados de sarampo no Estado de São Paulo e Amapá; e que o Brasil perdeu o 60 

certificado de eliminação do sarampo em 2019, e voltou a ter transmissão endêmica de 61 

sarampo. Em 2018 não tivemos casos confirmados, apenas 122 casos suspeitos, mas foram 62 

descartados. Nos últimos anos, tem sido reduzido não só no Ceará, mas no país inteiro a 63 

cobertura vacinal da tríplice viral, que incluí a vacina do sarampo que é a vacina de rotina das 64 

crianças. As nossas crianças não estão sendo vacinadas, então, quando não temos uma 65 

cobertura satisfatória é natural que haja recrudescimento dessas doenças imunopreviníveis. Em 66 

2019, tivemos um surto no país, mais de 20 mil casos em todo Brasil, no Ceará se registrou 67 

nesse ano 19 casos confirmados e 290 descartados; em 2020, foram confirmados 7 casos de 68 

sarampo e 251 foram descartados; em 2021, 3 casos confirmados, sendo 2 relacionados a 69 

mesma família. Esse ano ainda não foi confirmado casos de sarampo, entretanto temos 6 casos 70 

em investigação. Disse que a Influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema 71 

respiratório, é de elevada transmissibilidade e distribuição global, com tendência a se 72 

disseminar facilmente em epidemias sazonais, podendo também causar pandemias. O cenário 73 

epidemiológico de Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG no ano de 2022 no Estado do 74 

Ceará apresenta um quantitativo considerável de internações em crianças. E considerando que: 75 

a vacinação contra a influenza mostra-se como uma das medidas mais efetivas para prevenção 76 

de casos graves e mortes pela doença, principalmente nos indivíduos com fatores ou condições 77 

de risco, os quais compõem os grupos prioritários para a vacinação; o Sarampo é uma doença 78 

infecciosa aguda transmissível e extremamente contagiosa, podendo evoluir com complicações 79 

e óbito, particularmente em crianças menores de um ano de idade; e a vacinação contra o 80 

sarampo permitirá interromper a circulação ativa do vírus do sarampo no país, minimizar a 81 

carga da doença, proteger a população, além de reduzir sobrecarga sobre os serviços de saúde 82 

em decorrência de mais esse agravo; o Ceará vem apresentando baixas coberturas vacinais para 83 

a Tríplice Viral, favorecendo a formação de bolsões de não vacinados contra o sarampo e 84 

aumentando o risco de transmissão da doença com a ocorrência de novos surtos, principalmente 85 

em crianças; a realização das Campanhas Nacionais de Vacinação contra Influenza e Sarampo 86 

no período de 04 de abril a 03 de junho e a previsão para início da vacinação das crianças em 87 

30 de abril de 2022; fez a Proposta de antecipar a vacinação apenas do público crianças acima 88 

de 6 meses e menores de 5 anos, a partir do dia 20 na Campanha de Vacinação Nacional Contra 89 

Influenza e Contra o Sarampo. Lembrou que a vacinação contra Influenza só será antecipada 90 

para o público de crianças, os demais que estão programados para a segunda etapa, eles 91 

iniciarão normalmente no dia 02/05. Finalizou parabenizando os municípios de Piquet 92 

Carneiro, Bela Cruz, Umari, Farias Brito, Cruz e Irauçuba, que conseguiram manter abaixo de 93 

5% a taxa de abandono da tríplice viral, foram os únicos municípios que conseguiram antecipar 94 

a meta desse indicador. Francimones Rolim, indagou à Ricristhi sobre sua afirmação referente 95 

ao recebimento de 83% das doses da vacina da Influenza, pois o município de Juazeiro do 96 

Norte recebeu uma remessa de 19% e outra de 30%, totalizando 49%, então com esse 97 

quantitativo de doses de vacinas não será possível utilizar neste público, devido a grande 98 

procura. Esclareceu que recebeu 100% das doses da tríplice viral, que está sendo especifico 99 

para os trabalhadores. E perguntou se este quantitativo chegará até o dia 20, porque até o 100 

momento não há uma reserva suficiente para antecipar a vacina para as crianças de 6 meses a 101 

menores de 5 anos. Ricristhi respondeu que já foi checado com a Equipe da SEVIR e da Rede 102 

de Frio a possibilidade de enviar doses, então dará tranquilamente para começar dia 20. As 103 

vacinas irão para as ADS e as ADS encaminharão aos municípios. Começaremos de forma 104 

segura para não faltar doses para as crianças. Rilson Andrade falou que é importante unificar 105 

essa fala com as 5 Superintendências Regionais e as 22 ADS. Ricristhi lembrou que 106 

começando a vacinação no dia 20, dia 30 teremos o Dia D de vacinação. Silvana Soares de 107 

Souza, Secretária de Saúde de Guaramiranga disse que seria importante se fazer uma 108 

divulgação, reforçando essa Campanha; intensificando nos municípios, também mostrando 109 

como essa doença se dá e as sequelas que poderá causar. Após as discussões a CIB/CE 110 

aprovou a antecipação da vacinação de crianças na faixa etária de 6 (seis) meses a menores 111 

de 5 (cinco) anos no Estado do Ceará contra Influenza e Sarampo a partir do dia 20 de abril 112 
de 2022. Vera solicitou que a Ricristhi enviasse a sua apresentação às Superintendências 113 

Regionais para subsidiar o processo de divulgação junto aos municípios de sua área, pois é 114 



importante que os gestores conheçam o contexto epidemiológico em relação a esses dois 115 

agravos, e que possam antes das reuniões da CIR, pautar as informações para sensibilizar os 116 

gestores sobre essa situação. Finalizou a reunião agradecendo a participação de todos, nada 117 

mais havendo a tratar a plenária da Comissão Intergestores Bipartite deu por encerrada a 1ª 118 

Reunião Extraordinária de 2022 do referido Colegiado, cuja Ata foi lavrada por mim, Vera 119 

Coêlho. Fortaleza, treze do mês de abril ano de dois mil e vinte e dois. 120 


