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No dia 20 de agosto de 2012, às 09 horas, reuniram-se na Escola de Saúde Pública “Dr. Jorge 1 

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

a trigésima quarta reunião ordinária. A reunião foi coordenada pela professora Mariza Pereira 3 

Santos, diretora da Escola de Saúde Pública, em substituição ao prof. Milton Miranda Soares, 4 

coordenador da CIES, que está em período de férias. Estavam presentes os seguintes membros 5 

dessa comissão: Cristiane Sanches Sisto, Evelyn Ana Cafure, Francisco José Mendes dos Reis, 6 

Francisco Tavares da Câmara, Joel Saraiva Ferreira, Mariza Pereira Santos, Regina Lucia Portiolli 7 

Furlanetti, além dos participantes: Simone Crispim e Vera Regina D. V. Biolchi Oliveira. A profa. 8 

Mariza iniciou a reunião dando as boas vistas aos presentes e colocando em votação a aprovação 9 

da ata da 33ª reunião ordinária da CIES, a qual foi considerada aprovada, sem alterações na 10 

redação. No prosseguimento da reunião, a profa. Evelyn Cafure, diretora da Escola Técnica do 11 

SUS, informou que o recurso da Portaria 16, de 17/12/2010, que é de R$ 777.367,02 ainda não foi 12 

utilizado porque faltava adequar a destinação das ações e projetos a serem realizados. Com essas 13 

adequações agora realizadas, a ETSUS está propondo os seguintes projetos para utilização do 14 

referido recurso: “Curso de aperfeiçoamento em saúde do idoso”, com carga horária de 80 horas 15 

cada curso, destinado a 48 municípios, sendo 66 turmas, num total de 980 agentes comunitários de 16 

saúde a serem capacitados e o valor total do projeto é de R$ 325.268,00; “Reestruturação do 17 

projeto político pedagógico (PPP) da ETSUS”, que será realizado em 4 encontros, envolvendo 18 

equipe técnica e administrativa, coordenadores de cursos, alunos, professores e um coordenador 19 

do projeto, totalizando 30 participantes, com um custo total de R$ 26.240,00; “Reformulação do 20 

projeto do curso Técnico em Enfermagem” oferecido pela ETSUS, que será realizado em 4 21 

encontros, envolvendo equipe técnica, coordenação, alunos e professores, totalizando 20 22 

participantes, com custo total de R$ 21.680,00; “Encontro anual de integração e avaliação da 23 

ETSUS”, que será realizado em 2 dias, envolvendo equipe técnica e administrativa, corpo docente 24 

e discente, instituições de saúde, controle social, técnicos da educação e convidados para as 25 

palestras, totalizando 250 participantes, com custo total de R$ 48.100,00. Todos os projetos 26 

apresentados pela ETSUS foram considerados aprovados. Em seguida, a enfermeira Simone 27 

Crispim, trouxe para informe à CIES a relação de capacitações programadas para execução no 2º 28 

semestre de 2012, as quais serão custeadas com recursos do tesouro do estado de Mato Grosso do 29 

Sul e são os seguintes: no mês de JULHO - “Capacitação em acolhimento e classificação de risco 30 

em hospitais”, para o município de Corumbá; “Curso para profissionais das unidades de suporte 31 

básico de vida-USB das bases descentralizadas do SAMU”, para o município de Três Lagoas; 32 
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“Curso para profissionais das unidades de suporte básico de vida-USB das bases descentralizadas 33 

do SAMU”, para o município de Dourados; no mês de AGOSTO - “Capacitação sobre regulação 34 

médica para o SAMU 192 Estadual e SAMU Regionais, para o município de Dourados; “Curso 35 

para profissionais das unidades de suporte básico de vida-USB das bases descentralizadas do 36 

SAMU”, para o município de Coxim; “Curso para profissionais das unidades de suporte básico de 37 

vida-USB das bases descentralizadas do SAMU”, para o município de Aquidauana; “Capacitação 38 

sobre regulação médica para o SAMU 192 Estadual e SAMU Regionais, para o município de Três 39 

Lagoas; “Curso para profissionais das unidades de suporte básico de vida-USB das bases 40 

descentralizadas do SAMU”, para o município de Dourados; no mês de SETEMBRO – 41 

“Capacitação em acolhimento e classificação de risco em hospitais”, para os municípios de 42 

Paranaíba e Chapadão do Sul; “Capacitação em acolhimento e classificação de risco em 43 

hospitais”, para o município de Coxim; “Capacitação em acolhimento e classificação de risco em 44 

hospitais”, para o município de Aquidauana; “Capacitação em acolhimento e classificação de risco 45 

na atenção básica”, para os municípios da macrorregião de Campo Grande; no mês de OUTUBRO 46 

– “Capacitação em acolhimento e classificação de risco em hospitais”, para o município de Campo 47 

Grande; “Capacitação em acolhimento e classificação de risco em hospitais”, para o município de 48 

Jardim; “Capacitação em acolhimento e classificação de risco em hospitais”, para o município de 49 

Ponta Porã; no mês de NOVEMBRO - “Capacitação em acolhimento e classificação de risco na 50 

atenção básica”, para os municípios da macrorregião de Dourados; “Capacitação em acolhimento 51 

e classificação de risco em hospitais”, para o município de Dourados; “Capacitação em 52 

acolhimento e classificação de risco em hospitais”, para o município de Naviraí; no mês de 53 

DEZEMBRO - “Capacitação em acolhimento e classificação de risco em hospitais”, para o 54 

município de Nova Andradina”; “Capacitação em acolhimento e classificação de risco em 55 

hospitais”, para o município de Três Lagoas; “Capacitação em acolhimento e classificação de 56 

risco na atenção básica”, para os municípios da macrorregião de Três Lagoas”. Na sequencia da 57 

reunião, a profa. Mariza Santos informou que está aberto um edital de credenciamento para 58 

professores, monitores e instrutores da SES, o qual pode ser consultado pelos sites da ESP, da 59 

ETSUS e da SES. A profa. Mariza informou ainda que o Ministério da Saúde  solicitou 60 

recentemente um levantamento das ações de educação permanente realizadas nos anos de 2009, 61 

2010 e 2011 em Mato Grosso do Sul. Tais informações foram levantadas e enviadas, mas ainda 62 

faltam detalhes dos projetos executados pelas macrorregiões de Campo Grande e Dourados. As 63 

representantes dessas macrorregiões, que estavam presentes nessa reunião, se comprometeram em 64 
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colaborar para o levantamento das informações que ainda faltam. Ainda na fala da professora 65 

Mariza, ela solicitou aos membros da CIES que tragam novas demandas de educação permanente, 66 

conforme atribuições descritas na Portaria 1996/2007, especificamente quanto ao papel da própria 67 

CIES no estado. As contribuições para essa discussão podem ser discutidas na próxima reunião. 68 

Além disso, lembrou que as demandas de educação permanente devem ser oriundas dos PDA. O 69 

Sr. Francisco Reis sugeriu uma reunião para estudar as demandas de educação permanente 70 

descritas nos PDA. A profa. Mariza informou que a ESP já está fazendo esse levantamento e até o 71 

momento fez isso em relação ao PDA de Dourados e de Três Lagoas. Na sequência, a Sra. 72 

Cristiane Sisto, representante da macrorregião de Dourados, apresentou aos membros da CIES a 73 

demanda de ações de educação permanente, as quais serão executadas com recursos da própria 74 

macrorregião. As demandas foram organizadas por linhas de cuidado, sendo elas: MATERNO 75 

INFANTIL – Oficina técnica de assistência ao pré-natal de baixo risco; Curso teórico prático de 76 

coleta de preventivo e exame clínico de mama; Atualização em saúde da criança AIDIP; 77 

Atualização em eventos adversos pós-vacinal; Oficina de manejo e promoção do aleitamento 78 

materno; Oficina de alimentação e nutrição na rotina de atenção básica; Atualização em 79 

planejamento familiar; DOENÇAS CRÔNICO DEGENERATIVAS E INFECTO 80 

CONTAGIOSAS – Assistência ao paciente com HIV; Atualização em tuberculose e hanseníase; 81 

Atualização para o controle do dengue; Oficina de redes das doenças infecto contagiosas 82 

(leishmaniose, hepatites, DSTs); Oficina de vigilância em saúde ambiental; Assistência aos 83 

pacientes ostomizados; Controle de infecção em serviços de saúde; Implementação do cuidado 84 

com as pessoas portadoras de deficiência; URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E TRAUMA – Oficina 85 

de situações de urgência e emergência no domicílio; Oficina de urgência e emergência pré-86 

hospitalar; Implantação do acolhimento e classificação de risco; Farmacologia na urgência e 87 

emergência; Oficina de urgência e emergência para UPA; SAÚDE MENTAL – Prevenção 88 

primária na dependência química; Psicopatologia farmacologia na saúde mental; Atendimento em 89 

grupo e aconselhamento em DQ e G8; Oficina de terapia comunitária; Oficina de terapia familiar; 90 

Consultório de rua; além dessas, outras demandas que não se enquadraram nas linhas de cuidado 91 

citadas anteriormente, são: Oficina de saúde do trabalhador da rede SUS; Curso básico em 92 

vigilância epidemiológica; Atualização técnica em enfermagem; Visita domiciliar, curativos e 93 

tratamentos de feridas, esterilização de material, técnicas laboratoriais, biossegurança; Relações 94 

interpessoais para recepcionistas no trabalho e para a vida (Roda de conversa); Atualização para 95 

os executores do SISREG; Atualização para os solicitantes do SISREG; Atualização do trabalho 96 
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para ACS. Após essa informação de ações da macrorregião de Dourados, a profa. Mariza 97 

informou que o projeto de residência multiprofissional, já apresentado em reunião anterior da 98 

CIES, não será submetido ao edital do Ministério da Saúde porque a Secretaria Municipal de 99 

Saúde Pública de Campo Grande (SESAU) não considerou viável a contrapartida que lhe caberia 100 

no financiamento tripartite para execução do referido projeto. Nada mais havendo para discussão, 101 

a reunião foi encerrada às 10:30 horas. 102 


