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No dia 16 de setembro de 2011, 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 a 2 

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

Coordenador Estadual de Educação na Saúde. Estavam presentes os seguintes membros dessa 4 

comissão: Antônia Raquel L. C. Zottos, Francisco José Mendes dos Reis, Jacinta de Fátima 5 

Machado, Joel Saraiva Ferreira, Lígia Thomé Pires, Luciana Barbosa Rocha, Magali da Silva 6 

Sanches Machado, Mara Lisiane M. dos Santos, Milton Miranda Soares e Silvia Helena M. Moraes, 7 

além dos participantes: Paulo Roberto M. de Andrade, Ilza Mateus de Souza, Vânia Maria Cruz e 8 

Luciane de Lima. A reunião iniciou com o prof. Milton Miranda dando as boas vindas aos presentes 9 

e pedindo para ser feita a leitura da ata da 25ª reunião ordinária da CIES. Após a leitura da ata, feita 10 

pelo prof. Joel Ferreira, esta foi aprovada e assinada pelos membros da comissão que estavam 11 

presentes no dia da 25ª reunião. Em seguida, o prof. Milton Miranda trouxe alguns informes, 12 

inicialmente relatando que no dia 8 de setembro de 2011 foi publicada a Minuta da Portaria que 13 

define os recursos para a educação permanente em saúde para execução em 2011/2012 e que no dia 14 

14 de setembro de 2011 foi publicada a Portaria nº 2.200, com a distribuição desses recursos, sendo 15 

destinados a Mato Grosso do Sul R$ 891.977,52 para a educação permanente e R$ 1.274.253,60 16 

para a educação profissional. Para que esse recurso seja enviado ao estado, será necessário elaborar 17 

o Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde 2011-2012 e enviá-lo ao Ministério da Saúde 18 

até o final de outubro de 2011. O prof. Milton propôs a elaboração de uma minuta desse plano e 19 

apresentação/discussão na reunião do mês de outubro da CIES, para posterior homologação na CIB 20 

Estadual. A Dra. Magali, representante do HRMS, lembrou também da necessidade de 21 

homologação na CIB Estadual do mês de setembro, dos projetos já aprovados na reunião da CIES 22 

do mês de abril de 2011, para execução do HRMS, os quais utilizarão recursos da Portaria nº 2.200. 23 

Esses projetos do HRMS são: Reanimação de adulto para profissionais do pronto atendimento 24 

médico no HRMS, no valor de R$ 50.160,00 (recurso da educação permanente da SES); Tutoria 25 

para método canguru em MS, no valor de R$ 13.216,20 (recurso da educação permanente da SES); 26 

Morte encefálica e cuidados ao potencial doador, no valor de R$ 14.736,00 (recurso da educação 27 

permanente da SES); Reanimação neonatal para a linha assistencial materno infantil do Hospital 28 

Regional de MS, no valor de R$ 19.407,60 (recurso da educação permanente da SES). Na 29 

continuidade da pauta, a Sra. Luciane Lima, representante da SESAU, apresentou o projeto do 30 

“Curso de apoio ao acolhimento e fortalecimento das redes de atenção à saúde dos municípios da 31 

macrorregional de Campo Grande”, no valor de R$ 228.600,00, utilizando recurso da educação 32 
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permanente da macrorregional de Campo Grande. Após a apresentação do projeto, a Dra. Magali 33 

solicitou mais detalhamento e esclarecimento sobre o impacto dessa ação para o SUS e a Sra. 34 

Luciane descreveu as metas elencadas no projeto, relacionando-as com o impacto esperado. A 35 

profa. Mara, representante da UFMS, solicitou esclarecimento sobre o momento de aplicação do 36 

projeto de intervenção e a Sra. Luciane esclareceu que o referido projeto será elaborado e executado 37 

durante o transcorrer do curso e não só no final dele. O Sr. Paulo, representante do SENAC, 38 

questionou os mecanismos de avaliação e a Sra. Luciane disse que a avaliação não será individual, 39 

mas sim nos propósitos que cada participante se propõe a fazer. A Sra. Jacinta, representante da 40 

SESAU, lembrou que a Portaria 1996 enfatiza a lógica das ações que visam o processo de trabalho, 41 

tal como proposto no referido projeto. O Sr. Francisco, representante do HU/UFMS, alertou para 42 

algumas fragilidades apontadas por ele no projeto, como o conteúdo programático, carga horária e o 43 

conceito de apoiadores pedagógicos. A Sra. Luciane esclareceu que a carga horária será de 40 horas 44 

para cada oficina e os conteúdos serão direcionados conforme cada necessidade local. A Sra. 45 

Luciana Rocha, representante da UCDB, solicitou esclarecimento sobre a distribuição dos 46 

conteúdos e a Sra. Luciane explicou que já há um material elaborado pela SES, que será utilizado 47 

como base, mas respeitando as especificidades de cada município. A Dra. Magali questionou o 48 

período de três meses, que seria pouco para os municípios que precisam implantar ações da PNH, 49 

bem como maior esclarecimento sobre o mecanismo de avaliação do impacto. A Sra. Raquel, 50 

representante da SETAS, questionou a viabilidade da presença do gestor nesse processo. A Sra. 51 

Luciane fez esclarecimentos sobre esses questionamentos e a professora Mara lembrou a 52 

necessidade de garantir a possibilidade de continuidade e efetivação dos projetos de intervenção, o 53 

que pode ocorrer com a presença do gestor. Esse comentário foi corroborado pelo prof Joel. A Sra. 54 

Silvia, representante da ETSUS, sugeriu a apresentação do resultado final do projeto na CIES. O 55 

prof. Milton propôs a aprovação do projeto, com a adequação da planilha orçamentária, de acordo 56 

com o decreto de hora-aula da SES, para que seja apresentado na CIB Estadual e na próxima 57 

reunião da CIES. Os membros da CIES concordaram e aprovaram o projeto, com essa condição de 58 

adequação da planilha orçamentária. Na continuidade da reunião, a Sra. Ligia, representante da 59 

macrorregião de Três Lagoas, solicitou a retirada de pauta do projeto “Qualidade no atendimento”, 60 

para melhor adequação e futura apresentação para esta comissão. Em seguida, o Sr. Paulo, 61 

representante do SENAC, apresentou o projeto “Treinamento introdutório em urgência e 62 

emergência com ênfase no suporte básico de vida”, com as adequações listadas pelos membros da 63 

CIES na reunião do mês de julho de 2011 (25ª reunião ordinária). Esse projeto tem o valor de R$ 64 
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17.958,00, para uma turma de 20 alunos, todos do SAMU, com carga horária de 40 horas, no 65 

município de Três Lagoas, utilizando recurso da educação permanente da macrorregional Três 66 

Lagoas. A Sra. Lígia relatou um problema administrativo relacionado ao contrato de trabalho 67 

firmado entre a prefeitura de Três Lagoas e o SENAC, que impede a contratação de servidores da 68 

prefeitura de Três Lagoas para a execução do projeto, por parte do SENAC. O prof. Milton e o Sr. 69 

Francisco, disseram não entender a justificativa para tal cláusula no contrato. A Sra Lígia lembrou 70 

que o Ministério da Saúde estimula que sejam feitas parcerias para a execução dos projetos e que no 71 

município de Três Lagoas há a tentativa de assegurar a qualidade dos cursos desenvolvidos, uma 72 

vez que no processo de licitação há inclusão de uma cláusula indicando que os docentes dos cursos 73 

sejam cadastrados na Escola de Saúde Pública. Já outros membros da CIES, como a professora 74 

Mara e o prof. Joel, se manifestaram em relação ao problema apresentado pela Sra. Lígia, dizendo 75 

que no entendimento deles não cabe a essa comissão tomar decisões que envolvam tais impasses, 76 

pois o problema é específico entre a prefeitura de Três Lagoas e o SENAC. Após as discussões, o 77 

projeto foi aprovado, já que as alterações solicitadas anteriormente foram atendidas. A professora 78 

Mara fez a divulgação e convite aos membros da CIES para participarem do evento “Oficina 79 

ampliada da rede unida”, que será realizada nos dias 03 e 04 de novembro na UCDB e da formatura 80 

da 1ª turma do Curso de especialização em atenção básica na saúde da família, que acontecerá nos 81 

dia 08 e 09 de dezembro de 2011 no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo. Nada mais 82 

havendo para discussão, a reunião foi encerrada às 11:10h. 83 


