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No dia 18 de abril de 2011, às 09 horas, reuniram-se na Escola de Saúde Pública “Dr. Jorge David 1 

Nasser”, os membros da Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço (CIES), para a 2 

vigésima quarta reunião ordinária. A reunião foi presidida pelo Prof. Milton Miranda Soares, 3 

Coordenador da Educação em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, e estavam presentes os 4 

seguintes membros dessa comissão: Cibele de Moura Sales, Evelyn Ana Cafure, Ligia Tomé Pires, 5 

Magali da Silva Sanches Machado e Silvia Helena M. Moraes, além dos participantes: Cynthia 6 

Medeiros Gomes da Silva, Eliza Hidalgo Morais e Carmen Lucia de A. Santos. A reunião iniciou 7 

com a apresentação da proposta de curso de Educação Permanente da Macrorregião de Dourados, 8 

com recursos dessa Macrorregião. A Drª. Carmen Lúcia de Almeida Santos apresentou o projeto do 9 

“III Simpósio de Saúde do Adolescente de MS”, evento solicitado pelos profissionais de saúde. A 10 

data de realização deste evento será nos dias 01 e 02 de setembro, em local ainda a ser confirmado, 11 

para 360 participantes, com certificado reconhecido pela ASBRA. A clientela deste Simpósio são os 12 

profissionais de saúde (equipe multiprofissional) e da Educação. As vagas serão distribuídas de 13 

seguinte forma: 130 vagas para os municípios da Macro de Dourados, 200 vagas para o município 14 

de Dourados, 15 vagas para os coordenadores da Secretaria Municipal de Saúde de Dourados e 15 15 

vagas para Campo Grande, com valor previsto de R$ 45.382,30. A proposta do Simpósio foi 16 

aprovada pelos membros da CIES sem restrição. O Profº. Milton Miranda informou que o recurso 17 

da Macrorregião de Dourados, aprovado anteriormente pela CIES, no valor de R$ 61.854,00, 18 

voltará para apreciação da CIES, pois o mesmo não foi utilizado pela Fundação Manoel de Barros. 19 

Na sequência da reunião, a Drª. Magali, representando o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, 20 

apresentou o projeto do curso de “Reanimação de Adulto para profissionais do pronto 21 

atendimento médico no HRMS”, tendo como objetivo a redução da taxa de mortalidade. A 22 

clientela deste curso será para equipe multiprofissional do pronto atendimento médico, sendo as 23 

vagas distribuídas da seguinte forma: 45 vagas para médicos, 24 vagas para médicos residentes, 07 24 

vagas para enfermeiros, 04 vagas para fisioterapeutas, 32 vagas para os auxiliares em enfermagem e 25 

32 para técnicos em enfermagem, num total de 144 profissionais, em 6 edições com carga horária 26 

de 24h/a, no valor total de R$ 50.160,00. Drª. Magali apresentou também o projeto do curso de 27 

“Tutoria para Método Canguru em MS”, para capacitar 30 profissionais da equipe 28 

multidisciplinar que atuam na linha materno-infantil de hospitais de vários municípios do Estado. 29 

Esses profissionais, após o curso, atuarão como tutores estaduais. Este projeto está orçado no valor 30 

de R$ 13.216,20, com carga horária de 24h/a. Outro projeto apresentado pela Drª. Magali foi o 31 

curso “Morte encefálica e cuidados ao potencial doador”, para médicos e área de enfermagem 32 
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que atuam no pronto socorro e no Centro de Tratamento Intensivo (CTI), com carga horária de 8h/a. 33 

Este curso está previsto para acontecer em 4 edições, sendo a 1ª edição para a enfermagem, a 2ª 34 

edição para médicos e as duas últimas edições para os municípios do interior do Estado que 35 

possuem um CTI. O valor total desse curso, incluindo as 4 edições, é de R$ 14.736,00. O último 36 

projeto apresentado pela Drª. Magali foi o de “Reanimação Neonatal para a linha assistencial 37 

materno infantil do Hospital Regional de MS”, com o objetivo de diminuir o índice de 38 

mortalidade neonatal. A clientela para este curso é formada por enfermeiros, técnicos e auxiliares 39 

em enfermagem, com carga horária de 8h/a, a ser realizado em 4 edições, com 25 profissionais em 40 

cada, totalizando 100 profissionais capacitados. O valor total deste curso é de R$ 19.407,60. Todos 41 

esses projetos de cursos apresentados pela Drª. Magali (Hospital Regional) foram aprovados pela 42 

CIES, sem restrição. O Profº. Milton informou aos presentes que nenhum curso a ser realizado com 43 

recursos da Educação Permanente de 2011 poderá ser iniciado, pois o recurso de 2011 ainda não foi 44 

enviado pelo Ministério da Saúde. Desse modo, os cursos do Hospital Regional serão apresentados 45 

na reunião de maio da CIB Estadual, devendo aguardar o recurso da Educação Permanente de 2011 46 

para serem iniciados. Nada mais havendo para discussão, a reunião foi encerrada às 11h30min e a 47 

data da próxima reunião da CIES ficou programada para o dia 16 de maio de 2011, às 09 horas, na 48 

Escola de Saúde Pública “Dr. Jorge David Nasser”. 49 


