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No dia vinte e três de outubro de 2019 às oito horas e cinquenta e oito minutos, reuniram-se na 1 

Diretoria Geral de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde - DGGTES, os membros da 2 

Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço (CIES), para a nonagésima reunião 3 

ordinária. A reunião foi coordenada por Edgar Oshiro membro suplente representante da 4 

Escola de Saúde Pública Drº Jorge David Nasser – ESP e contou com a presença dos seguintes 5 

membros desta comissão: Marcia Bogena Cereser Tomasi membro titular representante do 6 

Coordenaria Estadual de Telessaúde - CETEL; Gislaine Alexandra Lescano membro titular 7 

representante da Comissão Intergestores Regional da Macrorregião de Dourados – CIR; 8 

Altivani Leite Souza membro suplente representante do Conselho Estadual de Saúde – CES; 9 

Kassandhra Pereira Zolin membro suplente representante da Comissão Intergestores 10 

Regional da Macrorregião de Campo Grande – CIR; Cristiane Regina Pagani membro titular 11 

e Bruna Fernanda Barbosa Queiroz membro suplente representantes da Comissão 12 

Intergestores Regional da Macrorregião de Três Lagoas – CIR; Débora D. G. do Nascimento 13 

membro suplente representantes da FIOCRUZ; Dilene E. Vendramini Duran Pagani 14 

membro titular representante da Comissão Intergestores Regional da Macrorregião de 15 

Corumbá – CIR; Joseley Adimar Ortiz membro suplente representante do Conselho Estadual 16 

de Educação – CEE; Sueli Oliveira da Silva membro suplente da Associação Brasileira de 17 

Enfermagem - ABEN e Maristela Amaral de Matos Rios secretária executiva da CIES, além 18 

dos participantes Noeleni de Souza Pinto do Telessaúde e Maria de Lourdes Oshiro da ESP. 19 

Edgar cumprimentou a todos, informou que o Coordenador André estava na reunião de 20 

conselho-CES, mencionou a pauta com apresentação do Telessaúde e Gislaine e Edgar 21 

solicitaram inclusão de informes. Edgar solicitou que os presentes se apresentassem, após 22 

perguntou se teria alguma alteração na ata, não havendo, a ata da 89ª reunião foi aprovada e 23 

passou para Marcia a Apresentação do Curso de Qualificação das equipes de Saúde da 24 

Família, para a  Microrregião de Campo Grande/MS. Marcia mencionou que foi pactuado na 25 

Comissão Intergestores Bipartite-CIB, que neste primeiro momento seriam comtemplado até 26 

480 alunos para o Curso de Qualificação das equipes de Saúde da Família, do município de 27 

Campo Grande e Microrregiões de Campo Grande/MS. Noeleni explanou com slides sobre o 28 

Curso de Qualificação das equipes de Saúde da Família, mencionou a necessidade de 29 

aprimorar as práticas de trabalho na Atenção Primária à Saúde (APS), tendo como objetivo 30 

corroborar com o fortalecimento da APS, e desenvolvimento adequado de suas ações, com 31 

carga horária de 80 horas à distância com atividades no ambiente virtual de aprendizagem, 32 

como fóruns, atividades de envio e 1 teleconsultoria, sendo o público alvo os profissionais das 33 

equipes da Estratégia Saúde da Família dos Municípios que compõem a microrregião de 34 

Campo Grande, e por Campo Grande, as turmas serão compostas por no máximo 30 cursistas 35 

por tutor, o curso terá o desenvolvimento de cinco eixos temáticos: Princípios e diretrizes do 36 

Sistema Único de Saúde (SUS), 18 horas/aula; A Atenção Primária como gestora e  37 

ordenadora do cuidado, 18 horas/aula; Redes de atenção à saúde, 18 horas/aula; Mecanismos e 38 

ferramentas de planejamento da APS, 18 horas/aula; Telessaúde como suporte à APS, 8 39 

horas/aula. A avaliação do curso será pela participação nos fóruns de cada eixo, envio de 40 

atividades propostas e a certificação será emitida ao término do Curso, aos alunos que 41 

obtiverem aproveitamento satisfatório (nota ≥ 7,0).  O curso terá início no dia 25 de outubro de 42 

2019 com uma aula inaugural que terá transmissão on-line, a partir de quando serão 43 

desenvolvidas as atividades previstas e está prevista uma média semanal de até 6 horas de 44 

estudo, o que resultará em 13 semanas de curso, que deverá finalizar então, na segunda 45 

quinzena de janeiro de 2020, tem prazo para início e término, mas não encerra no sistema. 46 

Dilene perguntou por que este curso não se estendeu a outros municípios, tendo em vista ser 47 
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realizado a distância. Marcia reforçou que foi uma pactuação da CIB, mas que posteriormente 48 

pode haver nova pactuação para atender outros municípios. Edgar relembrou que no início 49 

solicitou um informe, mas seria uma discussão referente ao grupo de trabalho, lembrando que 50 

o Plano Estadual de Educação Permanente 2019-2022, foi realizado junto com os municípios, 51 

com uma boa adesão e participaram da elaboração, construindo metas, percebendo as 52 

necessidades de ações de Educação Permanente por microrregiões e depois macrorregiões, 53 

visando às cinco redes prioritárias em saúde: Materno-infantil; atenção psicossocial; urgência e 54 

emergência; atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas e pessoa com deficiência, a 55 

partir de agora existe a necessidade de discutir com os gestores a proposição de ações para 56 

atingir estas metas. Dilene lembrou que teve apenas uma reunião do GT, foi discutido sobre os 57 

planos regionais de saúde e não ficou claro o objetivo deste GT. Edgar reforçou que já existe o 58 

plano estadual com metas amplas, a partir disto o que precisa é pontuar o que será ofertado de 59 

Educação Permanente, mesmo sem recursos financeiros. Débora questionou de quem é a 60 

responsabilidade pelo monitoramento do Plano. Edgar mencionou que tem o grupo técnico 61 

condutor do Estado e a CIES é uma instância importante no apoio deste monitoramento. Após 62 

vários questionamentos, contribuições, sugestões e longa discussão sobre o tema entre os 63 

presentes, ficando ainda alguns questionamentos em aberto, acordaram que durante a reunião 64 

com os membros do GT, nesta mesma data, iriam viabilizar possibilidades para sanar os 65 

questionamentos, nortear o GT e explanar na próxima reunião desta CIES. Gislaine informou 66 

que houve uma demanda de classificação e acolhimento de qualificação de risco na atenção 67 

básica do município de Dourados, normalmente ocorre na área hospitalar, o núcleo do 68 

município solicitou uma parceria com a Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser-ESP, 69 

a partir do dia 21 de outubro a ESP irá enviar os tutores para organizar as datas e efetivar esta 70 

parceria nesta oficina qualificação de risco na atenção básica. Edgar finalizou a reunião às 71 

onze horas e quinze minutos. Seguindo o calendário previsto a próxima reunião será dia vinte 72 

de novembro e eu Maristela Amaral de Matos Rios lavrei a presente ata que será aprovada 73 

na próxima reunião. 74 


