GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO – CIES

ATA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA
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No dia dezessete de março de 2014, às nove horas, reuniram-se na Escola de Saúde Pública “Dr.
Jorge David Nasser”, os membros da Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço (CIES),
para a quadragésima terceira reunião ordinária. Conforme Regimento Interno foi aguardado trinta
minutos para iniciar, pois não estavam todos os membros presentes. A reunião foi presidida pelo
professor Milton Miranda Soares, Coordenador Estadual de Educação na Saúde. Estavam
presentes os seguintes membros dessa comissão: Flavia Claudia Krapiec Jacob de Brito, Evelyn
Ana Cafure, Jacinta de Fátima Machado, Vera Regina Dalla Vechia Biolchi Oliveira, Magali
da Silva Sanches Machado, Milton Miranda Soares e Vânia Paula Stolte Rodrigues além dos
participantes: Ewângela A. Pereira da Cunha, Marcos Rubens A. da Silva, Crhistinne
Maymone Gonçalves, Marina Lopes Fontoura Mateus e Mariza Pereira Santos. O professor
Milton solicitou que a Secretária Executiva fizesse a leitura da Ata da 42ª reunião a qual foi
aprovada pelos presentes sem ressalvas; a mesma informou que foram recebidos e-mails dos
representantes da CIES Carlos Romero, Guadalupe Lazcano Mores, Cássia Barbosa Reis e
Francisco Tavares da Câmara justificando ausência; foi lido o oficio COSEMS/Ms nº 013/13 de 12
de Março de 2014, o mesmo indica quem irá representar o COSEMS na CIES, Letícia Janaína
Neves Machado – Secretária Municipal de Saúde de Taquarussu passa a ser titular e o suplente é
Paulo Ricardo Vieira – Secretário Municipal de Saúde de Mundo Novo; a secretária informou ainda
que o calendário das reuniões da CIES não estava pronto e que seria interessante fazê-lo nesta
reunião, sendo informado, também, que membros da CIES haviam solicitado a possibilidade de
mudança no horário das reuniões da CIES. A apresentação dos projetos iniciou-se com a
professora Ewângela com o projeto Curso de Especialização Técnica de Nível Médio em
Enfermagem de Urgência e Emergência, público alvo técnicos em enfermagem que atuem
prioritariamente na área de urgência e emergência. Já estão sendo operacionalizadas 8 turmas em
todo o estado, sendo 01 turma em Campo Grande. A segunda turma prevista para Campo Grande
(para atender os municípios de entorno) não teve adesão dos municípios e, deste modo, está sendo
solicitada a transferência desta turma para Dourados. Professora Mariza falou que devemos fazer
uma reflexão sobre a baixa adesão aos cursos, que tem chamado a atenção em todos os níveis e
modalidades de ofertas de qualificação/formação. A médica Magali deu a sugestão de mudar
horários dos cursos. Ewângela falou que quando a capacitação é de poucas horas não tem problema,
mas quando se trata de formação onde a carga horária é extensa está muito difícil, os gestores não
fazem questão de liberar. A participação acontece quando o aluno por si só participa conforme suas
disponibilidades. Perdeu-se a essência da Educação Permanente foi a fala da Flavia. A Professora
Crhistinne falou sobre a transversalidade da Educação Permanente e que a mesma é um processo
que precisa avançar muito, principalmente com relação à descentralização dos cursos. Jacinta ainda
levantou a questão: o recurso é da Macrorregião de Campo Grande ou da SES, caso seja da Macro
deverá ser revisto; como a Ewângela não soube responder a está questão, foi esclarecido pela
diretora da ETSUS, Professora Evelyn Cafure, que o recurso é oriundo dos 40% da SES, da
Educação Permanente. Sendo assim o projeto foi considerado aprovado. O outro curso que a
professora Ewângela apresentou foi o Curso de Formação Profissional Inicial de Cuidador de
Pessoas Idosas com Dependência, este curso é só para Campo Grande, serão 6 turmas, duração de
5 meses com carga horária de 160 horas, para 120 cuidadores no valor de R$ 103.193,65 ( Cento e
três mil cento e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos). Este projeto foi considerado
aprovado. Após, a professora Crhistinne Maymone Gonçalves, representando a Universidade
Federal da Grande Dourados (UFGD), iniciou a apresentação do projeto Curso de Especialização
em Saúde pública – para a região de saúde de Dourados, em parceria com a UFGD e Secretaria
de Estado de Saúde do Mato Grosso do SUL, e apoio da Secretaria Municipal de Saúde de
Dourados, sendo este 18ª oferta desta especialização, que contará com conteúdos específicos dessa
região de saúde, tendo como município sede, de realização do curso, a cidade de Dourados. A
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oferta justifica-se pela Política Estadual de Fortalecimento Regional, bem como por verificar-se a
grande concentração de trabalhadores nessa região; este curso é para os profissionais de nível
superior vinculados ao SUS, é presencial, descentralizado, a proposta do curso prevê momentos
presenciais, quinzenalmente, sendo dois dias da semana, com carga horária de 16 horas, por um
período de 01 ano, tendo o Núcleo Regional de Saúde de Dourados como local para a realização do
curso; a carga horária total é de 540 horas, sendo 30 vagas, com financiamento da SES pela fonte
100, no valor de R$ 220.258,00 (Duzentos e vinte mil reais e duzentos e cinqüenta e oito centavos);
a certificação será realizada pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), sendo o
primeiro curso realizado em parceria com essa universidade, tendo como período de execução 2014
a 2015, o projeto foi considerado aprovado. Em seguida, iniciou-se a apresentação do projeto do
Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade – para a região de saúde de
Dourados, também em parceria com a UFGD; foi lembrado que no artigo 7º da Lei Mais Médicos
(Lei Nº 12.871, de 22 de outubro de 2013), os formados em medicina deverão passar por 1 (um) ano
na pela Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade para depois ingressarem na área
de programas de residência da sua preferência: Medicina Interna (Clínica Médica); II - Pediatria; III
- Ginecologia e Obstetrícia; IV - Cirurgia Geral; V - Psiquiatria; VI - Medicina Preventiva e Social.
Após, essas informações, foi relatado que o projeto proposto foi debatido com a ESF; foi discutido
com a Secretaria Municipal de Saúde de Dourados e apoiado pela Escola de Saúde
Pública/SES/MS; este curso será executado no período de 2015 a 1017, com carga horária de 5760
horas, com financiamento da SES/MS, fonte 100; se desenvolverá em Dourados, com recurso total
de R$ 445.532,48 (Quatrocentos e quarenta e cinco mil quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e
oito centavos). A médica representante do Hospital Regional Magali falou que só abre
Residência Médica após aprovação da Comissão Nacional de Residência Médica. A preocupação
dela era a intencionalidade e visibilidade da complementação de orçamento para a residência; após
várias discussões sobre o projeto; o mesmo foi considerado aprovado. A representante da
UNIGRAN Vânia deu um informe sobre a Atenção Básica para enfermeiros da Rede, vai ser de
27 a 30 de Abril em Campo Grande. Quanto a dúvida do recurso do financiamento que Professora
Ewângela havia apresentado no inicio da reunião, a diretora da ET-SUS, professora Evelyn veio
dar o esclarecimento que o recurso do referido curso apresentado é do Estado; sendo assim o projeto
foi considerado aprovado. A médica representante do Hospital Regional Magali deu um informe
sobre o projeto de Preceptoria Médica; irá trazer a proposta para a próxima CIES. A 44ª reunião da
CIES ficou marcada para o dia 04 de abril de 2014, o calendário da CIES não foi elaborado, pois já
estava muito avançada a hora. Nada mais havendo para discussão o professor Milton Miranda
agradeceu a presença de todos e a reunião foi encerrada às onze horas e quarenta minutos, e eu
Vera Regina Dalla Vechia Biolchi Oliveira, Secretária Executiva da CIES lavrei a presente ata
que será aprovada na próxima reunião.
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