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

ATA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1

No dia 16 de fevereiro de 2012, às 09 horas, reuniram-se na Escola de Saúde Pública “Dr. Jorge

2

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

3

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

4

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

5

comissão: Francisco Tavares da Câmara, Flávia C. K. Jacob de Brito, Francisco José Mendes dos

6

Reis, Jacinta de Fátima Machado, Lígia Thomé Pires, Luciana Barbosa Rocha, Milton Miranda

7

Soares, Silvia Helena M. Moraes e Vânia Paula Stolte Rodrigues, além dos participantes: Aymoré

8

Alves Marinho, José Marcos Maksoud, Vânia Maria Cruz, Mariza Pereira Santos, Vera Regina D.

9

V. Biolchi Oliveira, Cássia Barbosa Reis e Fábio Juliano Negrão. A reunião iniciou com o prof.

10

Milton Miranda dando as boas vindas aos presentes e solicitou que cada representante de instituição

11

se apresentasse. Após as apresentações, foi comunicado que a leitura e aprovação da ata da 28ª

12

reunião seria feita na próxima reunião da CIES, juntamente com a leitura e aprovação da ata da

13

presente reunião. Em seguida, o Profº. Milton comentou sobre os recursos de 2012, que ainda estão

14

sendo aguardados. Relembrou ainda o fluxo para aprovação e deliberação dos projetos de Educação

15

Permanente: primeiramente, o projeto deve ser discutido e aprovado nas Comissões Intergestores

16

Regionais (CIR); depois, será apresentado e aprovado na CIES, para, em seguida, ser aprovado na

17

CIB, para sua homologação. A Srª. Jacinta solicitou que fosse repassado o regulamento e fluxo da

18

CIES. Profº . Milton afirmou que tanto as atas da CIES quanto o regulamento encontram-se no site

19

da Escola de Saúde Publica, sendo de acesso irrestrito. Dando continuidade a reunião, foi feita a

20

apresentação da Srª. Vânia Cruz, representante do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul sobre o

21

Curso de Formação Básica em Metodologias Ativas para preceptoria em Saúde, para

22

aprovação. Este curso tem carga horária de 120h, sendo 60h presencial e 60h de dispersão. O

23

público-alvo deste curso são profissionais que atuam nos serviços de saúde do Mato Grosso do Sul

24

no âmbito hospitalar, seja no lócus do hospital ou no lócus da gestão pública. As vagas, num total

25

de 70, serão assim distribuídas: 14 vagas para Santa Casa; 24 vagas para Hospital Regional de Mato

26

Grosso do Sul; 08 vagas para Hospital Universitário de Campo Grande/UFMS; 08 vagas para

27

Hospital Universitário de Dourados/UFGD; 04 vagas para o Hospital Regional de Coxim; 04 vagas

28

para o Hospital Regional de Nova Andradina, 04 vagas para Secretaria de Estado de Saúde e 04

29

vagas para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Três Lagoas. O valor total do curso é de R$

30

49.044,00 (quarenta e nove mil, e quarenta e quatro reais). Foi questionado pela Srª. Silvia

31

Moraes (representante da ETSUS), o fato deste projeto não ter sido enviado com antecedência para

32

os membros da CIES, para apreciação, conforme consta no regulamento da CIES. Profº. Milton
1
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33

garantiu que o projeto seria enviado para os membros da CIES por e-mail, posteriomente. Já Srª.

34

Jacinta questionou a não abertura de vagas para profissionais da Atenção Básica e solicitou que nas

35

próximas turmas fosse revisto o público alvo, para que o projeto pudesse ser ampliado para toda a

36

rede de saúde. Sem outros questionamentos, o curso foi aprovado por todos os membros presentes

37

da CIES e será realizado com recurso da Educação Permanente/SES. Em seguida, foram

38

apresentados os projetos referentes aos editais do PRO-PET Saúde, das instituições de ensino

39

superior da Macrorregião de Dourados.

40

Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), apresentou os seis subprojetos: 1º) Organização de

41

famílias com usuários de substâncias psicoativas; 2º) Organização em rede na saúde materno-

42

infantil com foco na violência intrafamiliar; 3º) Vigilância em Saúde Ambiental e Sanitária;

43

4º) Práticas educativas em saúde na promoção do cuidado em hipertensão e diabetes na ESF;

44

5º) Processo de envelhecimento: do embrião ao idoso; 6º) Saúde da Mulher. O total de recursos

45

será de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Em seguida, o Profº. Fábio Negrão, representante da

46

Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), apresentou os 4 subprojetos: 1º) Ação

47

integrada em saúde da mulher: características da infecção pelo PapilomaVirus Humano

48

(HPV) no município de Dourados; 2º) Avaliação da qualidade de vida e indicadores clínicos

49

emocionais de estresse em mulheres atendidas pelo SUS e submetidas ao exame HPV na

50

cidade de Dourados; 3º) Assistência obstétrica à população indígena de Dourados; 4º)

51

Nutrição e doença metabólica em mulheres atendidas no SUS em Dourados. O total de recursos

52

será de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). Para cada subprojeto serão 12 estudantes envolvidos,

53

além de 6 preceptores e 1 tutor. Os subprojetos apresentados pelas duas instituições têm como foco:

54

o ensino, a pesquisa e extensão. Todos os subprojetos foram considerados relevantes para a saúde

55

pública de Mato Grosso do Sul, sendo aprovados pelos membros da CIES e utilizarão recursos

56

específicos dos Ministérios da Saúde e da Educação para execução. Após, a Srª. Adélia Delfina,

57

coordenadora estadual do Telessaúde, apresentou a situação do Telessaúde Brasil Redes em Mato

58

Grosso do Sul. Foi enfocada a situação do programa no estado, a partir da nova portaria de outubro

59

de 2011, que redefiniu e ampliou o Programa Telessaúde Brasil. Em Mato Grosso do Sul, o

60

Telessaúde está ofertando a teleconsultoria para as equipes de Saúde da Família e a tele-educação.

61

Logo, segundo a Srª. Adélia, serão ofertados cursos de curta duração, com foco na Atenção

62

Primária em Saúde. O Telessaúde no estado já promoveu um Seminário Virtual sobre Atenção

63

Básica para ESF e o próximo seminário agendado discutirá sobre o PMAQ. A Srª. Adélia falou

64

ainda sobre os próximos desafios do Telessaúde em MS, dentre eles: a consolidação das

A Profª. Cássia Reis, representante da Universidade
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65

teleconsultorias; a criação de núcleos técnicos científicos de Telessaúde na Atenção Básica, em

66

cada microrregião; e a ampliação de parecerias com as instituições formadoras. Por fim, a Srª.

67

Adélia convidou os presentes para participar do 1º. Encontro Estadual de Telessaúde, que

68

acontecerá nos dias 21 a 23 de março, em Campo Grande. Para finalizar a reunião, a Srª. Jacinta

69

colocou que, se fosse necessário, a CIES poderia antecipar a reunião do mês de março, para que as

70

Universidades de Campo Grande pudessem apresentar os projetos do PRO-PET Saúde. Profº.

71

Milton disse que seria necessário, primeiramente, as Universidades manifestarem interesse em

72

apresentar os projetos na CIES para ser tomado algum posicionamento em relação à data. Nada

73

mais havendo para discussão, a reunião foi encerrada às 11:30h.

3

