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

ATA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1

No dia dezesseis de maio de 2013, às nove horas e trinta minutos, reuniram-se na Escola de Saúde

2

Pública “Dr. Jorge David Nasser”, os membros da Comissão Permanente de Integração Ensino-

3

Serviço (CIES), para a trigésima nona reunião ordinária. A reunião foi presidida pelo professor

4

Milton Miranda Soares, Coordenador Estadual de Educação na Saúde. Estavam presentes os

5

seguintes membros dessa comissão: Milton Miranda Soares, Regiani Bononi Queiroz, Vera

6

Regina Dalla Vechia Biolchi Oliveira, Vânia Paula Stolte Rodrigues, além dos participantes:

7

Mariza Pereira Santos, Patrícia Moita Garcia Kawakame, Marleide Aparecida Fernandes,

8

Luciana Venhofen Martinelli Tavares, Vânia Maria Cruz, Renata Martins Teixeira e Fátima

9

Cruz Scarcelli. O professor Milton falou sobre o que foi discutido na 38ª reunião, e como todos os

10

membros já haviam recebido a ata por meio eletrônico, a mesma foi considerada aprovada sem

11

ressalvas. A professora Marleide solicitou inclusão da pauta para falar sobre o curso Nacional para

12

Ativação para Desenvolvimento do Controle Social no SUS. A Professora Luciana coordenadora do

13

projeto PET-Saúde Redes da Universidade Católica Dom Bosco (UCD), deu inicio na sua

14

apresentação, expondo que é o primeiro PET que a UCDB realiza, em parceria com a Secretaria

15

Municipal de Saúde de Campo Grande – Mato Grosso do Sul (SESAU); os cursos envolvidos no

16

projeto são: de Fisioterapia, Farmácia, Enfermagem, Nutrição, Serviço Social, Psicologia tendo

17

como Rede temática prioritária envolvida no projeto a Rede de Atenção às Pessoas com Doenças

18

Crônicas, optando-se em fazer apenas 2 grupos – 1) Linha de cuidado no paciente clínico; 2) Linha

19

de cuidado no paciente pós-cirurgico, será desenvolvido em âmbito hospitalar na Santa Casa de

20

Campo Grande. Pretende-se com esse trabalho, promover a aproximação do serviço hospitalar com

21

a rede. As atividades gerais propostas são: mapear, identificar e analisar o usuário e seu caminhar na

22

linha de cuidado, a fim de entender e traçar estratégias quando necessário para o percurso dos

23

usuários de acordo com suas necessidades, aprimorando a integração ensino-serviço. O profº Milton

24

perguntou se a Direção Clínica da Santa Casa já aprovou, sendo esclarecido que sim pela professora

25

Luciana, solicitando também que seja feita uma planilha de custos para apresentação na CIB; a profª

26

Luciana disse que as atividades serão encaixadas no NASF da UCDB, foi considerado aprovado o

27

primeiro projeto PET-Saúde Redes da UCDB. O Profº Milton solicitou a Professora Patrícia

28

coordenadora do projeto PET Saúde Redes de Atenção à Saúde da UFMS/SESAU/SES que desse

29

inicio na apresentação. Este projeto está vinculado ao PRÓ-SAÚDE, proposta que o aluno aprende

30

trabalhando, é uma troca com o serviço, pois os alunos poderão estar se inserindo nas pesquisas;

31

parceria – ensino – serviço e extensão. A finalidade do PET – Saúde Redes é a integração das

32

atividades, as redes existem, mas tem que ser aprimoradas, este projeto busca a integralidade dos
1
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33

serviços e aprimoramento das Redes. O projeto tem vários subprojetos inseridos e as Redes

34

temáticas prioritárias envolvidas são: Rede Cegonha, Rede de Atenção às Urgências e Emergências,

35

Rede de Atenção Psicossocial: Priorizando o Enfrentamento do Álcool, Crack e Outras Drogas;

36

divididos em 4 grupos, o projeto foi considerado aprovado. Foi solicitado que a Enfermeira Renata

37

Gerente de Saúde da Criança e Aleitamento Materno apresentasse o projeto intitulado: Capacitação

38

de Profissionais de Saúde na Estratégia AIDPI Neonatal, que está sendo elaborado conjuntamente

39

com a Escola de Saúde Pública “Dr Jorge David Nasser”, em parceria com o Ministério da

40

Saúde/ATSCAM, Instituto Materno Infantil de Pernambuco – IMIP (referencia em AIDIPI),

41

apoiados pelo Núcleo de Educação Permanente em Urgência (NEPU) e o Hospital Rosa Pedrossian

42

(HRMS). Será a 1ª Oficina Estadual de Formação de Facilitadores na Estratégia de Atenção Integral

43

às Doenças Prevalentes na Infância com enfoque no componente neonatal com redução da

44

mortalidade Neonatal e Infantil, considerada pelo Ministério da Saúde a principal intervenção para

45

melhorar as condições de saúde na infância. O projeto será desenvolvido em três etapas, sendo que

46

cada etapa contará com uma oficina de formação de facilitadores da estratégia AIDPI, sendo estes

47

graduados em medicina ou enfermagem e devem possuir o curso de Reanimação Neonatal pela

48

Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), ou atualização caso já o tenham; Como é critério que todos

49

facilitadores tenham o Curso de Reanimação Neonatal pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP),

50

ou atualização, foram acrescentadas 8 horas, para realização do referido curso, que acontecerá o dia

51

antes das oficinas, portanto a carga horária total será de 34 horas; na primeira etapa os consultores

52

da estratégia AIDPI ministrarão uma oficina de três dias para capacitação de 30 profissionais

53

facilitadores estaduais na estratégia, a segunda etapa os profissionais já capacitados na 1ª etapa

54

deverão ministrar uma oficina de três dias, para formar 30 facilitadores da Atenção Básica das sedes

55

de microrregiões de saúde, a terceira etapa será dividida em duas fases: a primeira sendo realizada

56

em 2013 e a segunda em 2014. Na primeira fase os profissionais da Secretária de Saúde Municipal

57

de Saúde Pública/SESAU/CG, já capacitados na 1ª etapa ministrarão uma oficina 26 horas para

58

formar 30 facilitadores da Atenção Básica do município de Campo Grande; nesta o recurso será da

59

SESAU, sendo disponibilizados pelo Estado somente os materiais didáticos (apostilas). Na segunda

60

fase os profissionais facilitadores microrregionais, em duplas, deverão organizar e promover duas

61

oficinas de 26 horas para 30 facilitadores em cada oficina, estes deverão ser da Atenção Básica,

62

sendo um enfermeiro e um médico; o projeto será financiado com recurso da Educação Permanente,

63

prevendo os seguintes gastos: alimentação – R$ 13.756,00, hospedagem – R$ 9.760,00, hora aula –

64

R$ 10.896,00, material pedagógico – R$ 4.800,00, no total – de R$ 39.212,00; para execução da
2
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65

segunda fase da terceira etapa, estaremos buscando novos recursos em 2014; o projeto foi

66

considerado aprovado. A Profª Marleide falou sobre o QualiConselho que não é mais um curso e

67

sim um programa. Apresentou o curso de Ativação para o Desenvolvimento da Prática do Controle

68

Social no SUS em Mato Grosso do Sul, que terá carga horária de 80 horas, 242 alunos estão

69

inscritos, será na modalidade a distância, será pago pela Fiocruz e a complementação do Estado será

70

pago pela Educação Permanente no valor de R$ 38.700,00, o projeto foi considerado aprovado. O

71

Profº Milton pede a aprovação pelos membros da CIES, para os Ad referendum publicado no Diário

72

Oficial do dia 16 de maio de 2013, a execução do valor de R$ 38.700,00 da Portaria GM/MS

73

2.200/2011 referentes aos recursos estaduais do Fundo Especial de Saúde de MS – FESA/SES para

74

o Curso de Ativação para o Desenvolvimento da Prática do Controle Social no SUS em Mato

75

Grosso do Sul na modalidade presencial, sendo almoço R$ 12.000,00, ônibus R$ 3.900,72, hora-

76

aula R$ 2.000,00, passagem rodoviária R$ 20.800,00; e Ad referendum a execução do valor de R$

77

13.000,00 da Portaria GM/MS 2.200/2011, referentes aos recursos estaduais do Fundo Especial de

78

Saúde de MS – FESA/SES para custeio de participações de técnicos da Escola de Saúde Pública

79

Dr. Jorge David Nasser em eventos e reuniões técnicas relacionados à temática da esfera de

80

atuação, sendo diária com vínculo dentro do Estado R$ 3.000,00, diária com vínculo fora do Estado

81

R$ 5.000,00, passagem aérea R$ 5.000,00. Vânia Paula Stolte Rodrigues, fez uma breve divulgação

82

de um evento nacional de Enfermagem na Atenção Básica, que ocorrerá em Campo Grande, o

83

evento é uma realização da Associação Brasileira de Enfermagem - ABEn e se chama 4º SENABS -

84

Seminário Nacional de Diretrizes para a Enfermagem na Atenção Básica, e a data será de 27 a 30

85

de abril de 2014. Nada mais havendo para discussão o Profº Milton Miranda agradeceu a presença

86

de todos e a reunião foi encerrada às 11 horas e trinta minutos, e eu Vera Regina Dalla Vechia

87

Biolchi Oliveira, Secretária Executiva da CIES lavrei a presente ata que será aprovada na próxima

88

reunião.
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