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

ATA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1

No dia 18 de junho de 2012, às 09:00 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

trigésima segunda 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: Antônia Raquel Lima C. Zottos, Evelyn Ana Cafure, Francisco José Mendes dos Reis,

6

Francisco Tavares da Câmara, Mariza Pereira Santos, Milton Miranda Soares, Regina Lúcia

7

Furlanetti e Vânia Paula Stolte Rodrigues, além dos participantes: Simone Crispim, Marina Lopes

8

Fontoura Mateus, Daniel Kiozo Saito e Vera Regina D. V. Biolchi Oliveira. A reunião iniciou com

9

o prof. Milton Miranda dando as boas vindas aos presentes e com a ausência do Sr. Joel Ferreira, o

10

prof. Milton solicitou ao Sr. Francisco José para redigir a ata da reunião. Iniciou a leitura da ata da

11

trigésima primeira reunião ordinária da CIES. Foi observado apenas um erro de grafia do nome da

12

participante Vera, sendo sugerida a correção. Não havendo nenhuma outra alteração a ata da 31ª

13

reunião da CIES foi aprovada. Em seguida, prof. Milton informou a pauta do dia. A Senhora

14

Simone F. Crispim, Chefe de Enfermagem – SAMU 192 Estadual, solicitou a inclusão do projeto:

15

Capacitação às Equipes dos SAMU Regionais do Mato Grosso do Sul, bem como o Sr. Daniel Saito

16

(SESAU) também solicitou a inclusão do projeto: Capacitação de Gestores, Preceptores do

17

Complexo Regulador do SUS em Mato Grosso do Sul, para conhecimento dos membros da CIES,

18

com o acordo de todos foram aceitas as inclusões na pauta 32ª reunião ordinária da CIES. Na

19

sequência, o prof. Milton informou que os recursos para Educação Permanente do Estado de Mato

20

Grosso do Sul já chegaram e podem ser executados. A Srª Marina fez a apresentação do projeto:

21

Curso de Apoio ao Acolhimento e Fortalecimento das Redes de Atenção a Saúde Para Municípios

22

da Macrorregião de Três Lagoas. Segundo a Srª Marina é uma reapresentação em função de uma

23

alteração na previsão de gasto orçamentário. Foi detectado que alguns gastos com diárias,

24

passagens, consumo e para pagamento de pessoal para realização de atividades administrativas na

25

execução do projeto não estavam incluídos. Informa que o orçamento inicial R$ 82.000,00 e que

26

com estas alterações o custo total do projeto será de R$ 97.400,00. Lembra que os apoiadores

27

institucionais devem ser credenciados na SES. O recurso para execução desse curso será o referente

28

ao recurso destinado para Educação Permanente para 2011. Em seguida, a Srª Mariza Santos

29

apresentou o projeto “ Núcleo de Formação de Supervisores Clínico-Institucionais em Saúde

30

Mental, Álcool e outras Drogas do Pantanal”, que terá custo de R$ 150.000,00 com financiamento

31

pela Portaria 1174/2005. O projeto tem como objetivo promover a formação de supervisores

32

clínico-institucionais da rede de saúde mental e atenção psicossocial, álcool e outras drogas. A
1
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33

formação das equipes técnicas da rede de saúde mental será realizada como atividades de extensão,

34

fortalecendo o CAPS como regulador da saúde mental no território e como agente de cidadania,

35

inclusão social e direitos humanos. Esclareceu que esse recurso não é da Portaria da Educação

36

Permanente. A Srª Regina questiona quem são os supervisores que estão ligados a SESAU, sendo-

37

lhe esclarecido que os supervisores são credenciados pelo Ministério da Saúde, por meio de Edital.

38

A Srª Mariza destaca que o Grupo de Supervisores do Mato Grosso do Sul tem se reunido

39

sistematicamente para troca de experiências e que este grupo elaborou o projeto de formação desse

40

Núcleo, que será vinculado à ESP/SES/MS. O grupo de supervisores Clínico-institucinais de Mato

41

Grosso do Sul é composto pelas seguintes profissionais da saúde mental: Ida Carla Sirângelo (Rede

42

de Saúde Mental de Aquidauana), Mariza Pereira Santos (ESP/SES/MS), Sandra Maria Francisco

43

de Amorim (UFMS),

44

Consultora / UCDB). O título do projeto foi questionado pelos membros da CIES, e ficou a

45

sugestão de alteração com a retirada do termo “de drogas do pantanal”. Sugestão aceita pela

46

representante da proposta de projeto. Projeto aprovado. Prof. Milton fez um sucinto comentário

47

específico para Daniel e Simone quanto aos trâmites dos processos com financiamento do estado

48

(Fonte 100) e quanto ao fluxo dos projetos quando a fonte pagadora é recurso da Educação

49

Permanente. Reiterou a ausência da Micro de Dourados e Três Lagoas e destacou a presença da

50

Micro de Campo Grande. Feitos esses esclarecimentos, a seguir a Srª Marina apresentou o projeto:

51

Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva - Área de Concentração: Saúde da

52

Família das Instituições Executoras: Escola de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul “Dr. Jorge

53

David Nasser”/SES/MS e Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande. Segundo a expositora,

54

Marina, o edital de 17/11/2011 da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

55

(SEGTES) desse programa está aberto até agosto de 2012, com oferta para execução do curso para

56

o ano de 2013. A Residência Multiprofissional constitui modalidade de ensino de pós-graduação /

57

especialização lato sensu, modalidade treinamento em serviço, destinada a assistentes sociais,

58

biólogos,

59

fonoaudiólogos, nutricionistas, odontólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais, caracterizada por

60

treinamento em serviço sob orientação de profissionais de elevada qualificação ética e profissional

61

em consonância com a Lei n° 11.129, de 30 de junho de 2005 e portarias emitidas, posteriormente,

62

sobre as Residências Multiprofissionais em Saúde, pela Resolução nº 01 do CNE/CES de 03 de

63

abril de 2001 e pela resolução do CEPEG nº 01 de 09 de novembro de 2007. Informou que o

64

Ministério da Educação financia os programas das Universidades Federais e o Ministério da Saúde

profissionais

Sandra Sonda Vieira (SES/MS), Maria de Lourdes Dutra (Dourados-

de

educação

física,

enfermeiros,

farmacêuticos,

fisioterapeutas,
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65

financia os programas de outras instituições de ensino. A finalidade é concorrer ao edital de

66

17/11/2011 da SEGTES do Ministério da Saúde. Os cursos foram selecionados em função da

67

capacidade operacional da SES. O período de realização: 2 anos (de janeiro de 2013 a dezembro de

68

2014), com Carga Horária Total: 5.760 horas, sendo carga Horária Teórica: 1.152 horas e Carga

69

Horária Prática: 4.608 horas. Sendo a Modalidade do Curso: Tempo Integral e dedicação exclusiva.

70

Áreas Profissionais são: assistentes sociais, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas,

71

nutricionistas, odontólogos, psicólogos e educação física, com 2 vagas para cada categoria. E

72

composto por 3 eixos: 1º Eixo transversal do Programa: Saúde Coletiva, 2° Eixo Transversal da

73

área de Concentração: Saúde da Família, 3º Eixo Perpendicular: Especificidades Profissionais. Tem

74

um custo total de R$ 1.849.512,78, sendo o financiamento tripartite: Ministério da Saúde, SES/MS

75

e SESAU. A Srª Regina ao ser explicitada a tabela de financiamento das partes, fez um

76

questionamento sobre ao pagamento de seguro saúde dos discentes pela SESAU. A preocupação

77

manifestada é legal, sob a possibilidade de ser viável ou não e ficou de dar uma resposta após

78

consulta ao setor jurídico da SESAU, enviar ao Sr. Joel o resultado dessa consulta. Projeto

79

aprovado. Em seguida, o Sr. Edgar apresentou o projeto de um Seminário sobre observatórios na

80

saúde, o qual terá um foco no olhar sobre os determinantes sociais da saúde. Explica que a COES

81

(ETSUS e ESP) está participando da construção de um projeto de observatório em parceria com a

82

Fiocruz Unidade Mato Grosso do Sul. O projeto do Seminário sobre Observatório de Saúde terá

83

financiamento da Educação Permanente. Foi questionado pela carga horária e objetivo. Alguns

84

membros da CIES informam que não foram encaminhados os projetos para conhecimento e análise

85

previa. Sr. Francisco José, informou que recebeu em seu e-mail os projetos assim como a pauta da

86

reunião.

87

observatório de saúde que possa captar, produzir, organizar, avaliar e divulgar dados e informações

88

que possam subsidiar ações de saúde sobre uma população e seu público alvo e para gestores e

89

técnicos da área de saúde que desenvolvem suas atividades na produção, organização, planejamento

90

e avaliação de dados e informações que contribuam na tomada de decisões para o sistema único de

91

saúde. E que o seminário, a principio, será realizado em dois dias, com carga horária de 16 horas. A

92

Srª Regina sugere apresentação do projeto também no COSEMS. O projeto foi aprovado pela CIES.

93

Em seguida, Prof.º Milton solicita que o Sr. Daniel Saito apresente o Projeto de Capacitação de

94

Gestores e Servidores do Complexo Regulador do SUS em Mato Grosso do Sul, com inicio em

95

julho de 2012. Objetiva fortalecer o processo de qualificação da gestão do SUS em Mato Grosso do

96

Sul, por meio da formação de profissionais e gestores capacitados para atuarem no SUS,

Sr. Edgar informou que o objetivo do projeto é conhecer o funcionamento de um

3
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97

fortalecendo este importante instrumento de gestão que é a Regulação Assistencial e a Realizar

98

Capacitação, de gestores e servidores, com vínculo com as secretarias Estadual e Municipal de

99

Saúde, prestadores de serviços em Regulação Assistencial por meio da oferta de Curso de

100

Capacitação. Tem uma Carga Horária Total: 1.144 horas, participantes previstos: 1560 pessoas,

101

com turmas de 80 pessoas sendo dois módulos para o Estado e dois para Campo Grande, com Valor

102

Total do Curso: R$ 199.796,00 e esse recurso é oriundo da Portaria 3599/2010, que tem recurso

103

específico para essa finalidade. Foi esclarecido que a distribuição de vagas desse projeto. O Sr.

104

Francisco José pediu ao Sr. Daniel que encaminhasse o projeto para os membros do CIES, sendo

105

atendido prontamente o pedido. A Srª . Vânia Paula Stolte Rodrigues informa que está aberto edital

106

para cadastramento de Curso de Serviço Social no Ministério da Saúde. Pede divulgação por parte

107

dos membros para a comunidade. A Srª Simone Crispim informa que a SES realizará o projeto de

108

Capacitação às equipes do SAMU Regional do Mato Grosso do Sul. A Portaria MS-GM 2048 que

109

Normatiza o serviço de atendimento pré-hospitalar móvel. Ela estabelece regras que vão desde as

110

especializações da equipe médica até as características dos veículos e os equipamentos a serem

111

utilizados nas ambulâncias. O curso é operacionalizado em turmas de 28 alunos, os instrutores são

112

especialistas e profissionais da rede, com cadastro na SES. Serão realizados 24 cursos com um

113

investimento total de R$ 170.000,00. Foi solicito a Srª Simone que enviasse o projeto para o Sr.

114

Joel e que o mesmo encaminhará o projeto para os demais membros da CIES. O recurso do projeto

115

é fonte 100, é apenas um informativo para a CIES. Nada mais havendo para discussão, a reunião foi

116

encerrada às 11:00h.

4

