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No dia 17 de maio de 2012, às 09:00 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 

trigésima primeira 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 Lima C. Zottos, Evelyn Ana Cafure, Flávia Cláudia K. J. Brito, 5 

Francisco José Mendes dos Reis, Joel Saraiva Ferreira, Lígia Thomé Pires, Mariza Pereira Santos, 6 

Milton Miranda Soares, Regina Lúcia Furlanetti, Vânia Maria Cruz e Vânia Paula Stolte Rodrigues, 7 

além dos participantes: Karine Cavalcante Costa, Cristiane Sanches Sisto, Ed Carlo B. Burgatt, 8 

Janainne Moraes V. Escobar, Angélica C. Congro, Marleide Fernandes e Vera Regina D. V. Biolchi 9 

Oliveira. A reunião iniciou com o prof. Milton Miranda dando as boas vindas aos presentes e 10 

informando a pauta do dia. A seguir, o prof. Milton colocou em aprovação a ata da 30ª reunião 11 

ordinária da CIES, a qual foi aprovada sem alterações. Na sequência, o Sr. Ed Carlo apresentou o 12 

projeto “Capacitação de médicos reguladores do SUS em Mato Grosso do Sul”, que tem como 13 

propósito capacitar 60 médicos já atuantes na regulação do estado de Mato Grosso do Sul. Esse 14 

curso terá carga horária de 60 horas, das quais 24 horas presenciais e 36 horas de dispersão. O custo 15 

total do projeto é de R$ 92.978,00 e esse recurso é oriundo da Portaria 3599/2010, que tem recurso 16 

específico para essa finalidade. Foi esclarecido que a distribuição de vagas desse projeto será 17 

pactuada no COSEMS e CIB. O projeto foi aprovado. Em seguida, a profa. Mariza Santos 18 

apresentou o projeto “Atualização temática para facilitadores do processo de capacitação de 19 

conselheiros de saúde”, que terá custo de R$ 15.450,00 com financiamento pela Portaria 2558/2008 20 

e será gerido pela Escola de Saúde Pública “Dr. Jorge David Nasser”. A atualização terá 40 horas 21 

de duração e destina-se às pessoas que já estão envolvidas nas capacitações de conselheiros de 22 

saúde, sendo oferecidas 30 vagas, mais os conselheiros estaduais de saúde. A prof. Marleide 23 

Fernandes, técnica da Escola de Saúde Pública, informou que em outro momento será oferecida 24 

uma formação de novos instrutores para capacitação de conselheiros. A Sra. Raquel parabenizou a 25 

iniciativa e comentou a cobrança feita na temática de diagnóstico de dados e indicadores 26 

relacionados à atuação dos conselheiros. A profa. Marleide informou que serão oferecidas 27 

capacitações temáticas, ministradas por técnicos com conhecimento na área de participação popular, 28 

junto aos conselhos de saúde. O Sr. Francisco Reis destacou que esse projeto é fruto da Política 29 

Estadual de Humanização. O projeto foi aprovado. Em seguida, a Sra. Karine Costa apresentou o 30 

projeto “Curso introdutório para equipes de saúde da família: usando recursos de tele-educação para 31 

larga escala”, que tem a meta de capacitar 280 profissionais de equipes de saúde da família no 32 
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estado de Mato Grosso do Sul. Serão usadas metodologias ativas de aprendizagem, mescladas com 33 

recursos de educação a distância (EAD). Cada curso terá duração de 100 horas, das quais 36 horas 34 

presenciais e 64 horas na modalidade EAD. No total serão formadas 14 turmas com 20 alunos cada, 35 

totalizando as 280 vagas. O custo total do projeto é de R$ 149.184,80 oriundos do tesouro do estado 36 

de Mato Grosso do Sul. A Sra. Regina Furlanetti perguntou sobre a possibilidade da participação de 37 

profissionais do município de Campo Grande, que vinha fazendo a própria capacitação nessa área. 38 

A Sra. Karine esclareceu que o curso será oferecido para profissionais de todos os municípios do 39 

estado, mesmo que a Portaria 648/2008 possibilite aos municípios com mais de 100 mil habitantes 40 

fazerem as capacitações para os profissionais das equipes de ESF. O projeto foi aprovado. Em 41 

seguida, a Sra. Vânia Cruz, representante do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), 42 

apresentou o projeto “Desenvolvimento de competências pedagógicas para a prática da preceptoria 43 

na residência médica”, que é uma parceria da Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM) e 44 

da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) do Ministério da Saúde, que 45 

tem como estratégia a parceria com escolas médicas para formar 12 centros colaboradores no país. 46 

Em Mato Grosso do Sul houve a formação de um tutor, que foi a Dra. Magali Machado, que agora 47 

tem como meta a formação de 28 médicos para atuarem na área de preceptoria. Para isso, será 48 

realizado um curso com carga horária de 164 horas, das quais 64 horas presenciais e 100 horas na 49 

modalidade EAD, sendo que os profissionais médicos já foram selecionados pela ABEM. Para o 50 

desenvolvimento do curso foi solicitada uma contrapartida de R$ 5.520,00 ao estado de Mato 51 

Grosso do Sul, para locação de auditório para a realização dos momentos presenciais do referido 52 

curso. O projeto foi aprovado e utilizará recurso da educação permanente da Secretaria Estadual de 53 

Saúde. Em seguida, a Sra. Karine Costa apresentou o “Projeto de expansão e consolidação da saúde 54 

da família – PROESF”, que tem recurso do Banco Internacional para Reconstrução e 55 

Desenvolvimento (BIRD), com a finalidade de consolidar a estratégia de saúde da família. Esse 56 

projeto está na fase 2, sendo que Mato Grosso do Sul já participou da fase 1. A proposta do estado é 57 

de utilizar o recurso de R$ 609.000,00 para desenvolver ações para 300 profissionais, numa 58 

atualização na temática de avaliação em saúde, na modalidade EAD. A proposta também inclui a 59 

produção e reprodução de material para os participantes da planificação da atenção primária à 60 

saúde, assim como a produção e reprodução do material gerado pelos PDA, referente às linhas de 61 

cuidado. O projeto foi aprovado. Por fim, o prof. Milton Miranda informou que fez contato 62 

telefônico com o Ministério da Saúde, questionando o motivo do estado de Mato Grosso do Sul não 63 

ter recebido o recurso para a Política de Educação Permanente em Saúde, previsto na Portaria 64 
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2.200, de 14 de setembro de 2011. A justificativa recebida pelo prof. Milton pelo atraso no repasse 65 

do recurso financeiro foi que a reestruturação de recursos humanos, recentemente sofrida pelo 66 

Ministério da Saúde, é a causa desse problema, mas que há previsão para o recurso ser repassado 67 

em breve aos estados que ainda não o receberam. Nada mais havendo para discussão, a reunião foi 68 

encerrada às 11:00h. 69 


