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No dia quatorze de dezembro de 2015, às oito horas e trinta minutos, reuniram-se na Escola de
Saúde Pública “Dr. Jorge David Nasser”, os membros da Comissão Permanente de Integração
Ensino-Serviço (CIES), para a quinquagésima quinta reunião ordinária. Conforme Regimento
Interno foi aguardado trinta minutos para iniciar, pois não estavam todos os membros presentes. A
reunião foi presidida pela Superintendente Geral de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde –
SGGTES, Coordenadora da CIES, Professora Doutora Maria de Fátima Meinberg Cheade; e
contou com a presença dos seguintes membros dessa comissão: Ewângela Aparecida Pereira
membro suplente representante da Escola Técnica do SUS “Ena de Araújo Galvão” – ETSUS;
Francisco Tavares da Câmara membro titular do Conselho Estadual de Saúde - CES
representante do segmento de usuários; Jacinta de Fátima Franco Pereira Machado membro
titular representante da Comissão Intergestores Regional da Macrorregião de Campo Grande;
André Vinicius Batista de Assis membro titular e Vera Regina Dalla Vechia Biolchi Oliveira
membro suplente representantes da Escola de Saúde Pública “Dr Jorge David Nasser” - ESP e
secretária executiva da CIES; Neiva Leite Carneiro membro titular representante do Conselho de
Secretários Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul – COSEMS/ município de Alcinópolis;
Carlos Alberto Riveros Romero membro suplente representante da Comissão Intergestores
Regional da Macrorregião de Três Lagoas; Vânia Maria Cruz membro suplente representante do
Hospital Regional Rosa Maria Pedrossian – HR; Ana Rita Barbieri membro titular representante
da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS; Vânia Paula Stolte Rodrigues membro
titular representante do Centro Universitário da Grande Dourados – UNIGRAN; Marcos Luiz
Szukala Araújo membro titular representante da Fundação Centro de Estudos da Santa Casa “Dr
Willian Maksoud”; além das participantes:; Ana Paula Goldfinger e Diana Steica de Almeida que
fazem parte da equipe técnica da ESP. A Coordenadora Fátima iniciou a reunião informando que
a secretaria executiva por problemas de saúde não poderia escrever a ata; a mesma foi redigida pela
Enfermeira Deisy Adania Zanoni técnica da ESP. A coordenadora perguntou se havia alguma
ressalva para ser feita na ata, André perguntou a Vera se havia sido modificado a sua fala, a
secretária executiva informou que as sugestões feitas por ele e pela Crhistinne haviam sido feitas a
ata foi aprovada sem ressalvas. A professora Fátima apresentou Sr. André de Assis como novo
diretor da ESP e membro da CIES. Coordenadora Fátima leu a pauta e pediu se alguém tinha
alguma inclusão, Jacinta solicitou inclusão de pauta para apresentação do PAREPS da região de
saúde de Campo Grande, informou que já passou pela CIR e que enviará ofício via secretária Vera
para formalizar o PAREPS. Professora Fátima informou que o governo do Estado está lançando um
plano emergencial de apoio aos municípios para combate e controle do aedes. Solicitou parcerias
para essas ações, informou que o governo montou um comitê em conjunto com vários órgãos, que
está sendo desenvolvido um aplicativo para o monitoramento a ser realizado pelas equipes, que o
Dr. Nelson apresentará essas ações na CIB para os municípios, que a ESP ficou responsável pelo
eixo capacitação. Ressaltou também a participação do telessaúde e convidou todos a participarem e
divulgarem a web aula sobre dengue, chikungunya e zika, a ser realizada no dia 16/12/2015 às 15h,
pela Drª Andyane. A professora Fátima solicitou que todos contribuam com idéias para construção
das ações de combate e controle do vetor, propôs que inicialmente seja realizado um levantamento
dos prédios públicos para encontrar os focos do aedes aegypti. Informou também que a Vera ficará
responsável pela divulgação as teleconferências via e-mail do CIES. Informou que a vigilância
atuará em conjunto com a ESP nas ações de capacitação, que será apresentado para as equipes
geomonitoramento das áreas durante as capacitações, solicitou também o apoio das universidades.
A Profª Ana Rita questiona qual a participação das universidades e que ela apresentará essa
discussão na UFMS hoje à tarde. A profª Fátima informou que o contato sobre esse assunto será
inicialmente realizado pela CIES e posteriormente será divulgado um e-mail institucional
específico. Jacinta questionou sobre os materiais de divulgação e a Professora Fátima esclareceu
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que os materiais estão vindos para vigilância, que na ESP ainda não chegaram, mas que serão
distribuídos conforme disponibilidade. Vânia questionou sobre a diversidade de público alvo dessas
ações de capacitação e a Professora Fátima sugeriu que, para os profissionais de nível superior
sejam utilizadas vídeos conferências e que haja o esclarecimento de dúvidas com os teleconsultores.
A Prof.ª Ana Rita, ressaltou a importância das ações iniciais de combate ao mosquito, em
inicialmente realizar o levantamento no próprio prédio. André complementou que as ações serão
contra o vetor e não sobre as doenças, que a comunicação do governo também está sendo revisada e
o foco é o combate do vetor. A profª Fátima informou que serão realizadas sala-situação em 11
municípios, que serão realizados treinamentos para o uso dos aplicativos para os ACS, que o
secretário de saúde esta fazendo uma força tarefa para essas ações, que o coordenador das ações
será o governador. Diana sugeriu o convite aos núcleos. Prof.ª Fátima apresentou as 10 áreas de
atuação do governo, que serão apresentadas na CIB: Vigilância epidemiológica, combate ao vetor,
integração com atenção básica, saúde ambiental, educação em saúde, comunicação, mobilização
social, recursos humanos, sustentação social, acompanhamento e monitoramento. A profª Ana Rita
solicitou o link do telessaúde e irá solicitar para que seja colocado na página inicial da UFMS.
Neiva relatou que em seu município Alcinópolis, já iniciaram os trabalhos nas escolas e nessa
semana, sendo realizados mutirões de limpeza, que Caracol está fazendo um trabalho com a planta
crotalária (flor amarela) e tendo bons resultados. A Professora Fátima relatou que será encaminhado
um projeto de lei para formalizar os aspectos jurídicos. Francisco relata que o conselho já sabia
sobre a campanha de combate e ressalta a importância das ações. Vera apresentou as justificativas
das ausências dos membros Flávia, Paula, Crhistinne e Emilia. Jacinta apresentou em slides sua
pauta PAREPS: Plano de ação Regional EPS (SESAU/EP/Campo Grande), informou que esta foi
uma demanda procedente da ESP, que foi elaborado o plano da região de saúde de Campo Grande,
que foram levantadas as demandas por meio de três oficinas com membros da CIR e elaborado o
PAREPS 2015 – 2017, que a maioria dos municípios não tem representante da educação
permanente em saúde. Profª Fátima acrescentou que a escala técnica oferta os cursos, porém há uma
grande evasão, ressaltou que deve ser feito um contrato com os gestores para que haja uma
cobrança para a finalização do curso. Ana Rita acrescenta que já coordenou cursos e quem fica
responsável por pagar o curso em caso de desistência é o aluno. Vânia coloca sobre a dificuldade de
adesão do servidor e concorda com o valor a ser pago. Ewângela relatou a falta de apoio do gestor
também, por não ter liberação institucional, por isso deve ser realizada uma discussão mais
aprofundada sobre esse assunto. Carlinhos relatou que em seu municio já é firmado um contrato
com o gestor, porém mesmo assim a evasão é alta (cerca de 70%) e a gestão não cumpriu a contra
partida, que o termo deve ser compartilhado entre gestão e trabalhador e ser aprovado na CIB.
Professora Fátima reforça que essa situação está se arrastando, já que o recurso é limitado e deve ser
melhor aproveitado. Carlinhos relata sobre um termo de compromisso para os gestores, quando não
há a participação de um evento, tendo o compromisso em devolver o valor em caso de ausência não
justificada. Ana Rita relatou que gostou da idéia da sala-situação, para que sejam trabalhadas as
situações reais, que quais ações passam efetivamente do servidor. Jacinta informou que isso foi
trabalhado nas oficinas, que já existe um termo que foi apresentado nas oficinas também. Professora
Fátima questionou sobre o PAREPS de Três Lagoas e Corumbá, questionou sobre as demandas do
COAPES, porém não foi apresentada nenhuma demanda dos membros presentes, reforçou que
aguardará as demandas. Ewângela relatou que está difícil o contato com o ministério da Saúde para
o vídeo conferência sobre o COAPES e ficará para 2016, em virtude do foco das ações serem do
combate ao vetor e das doenças. Vera apresentou o regimento interno da CIES para discussão, a
plenária sugeriu para que fosse enviado por e-mail o regimento e depois finalização na próxima
reunião a ser realizada em fevereiro. Professora Fátima ressaltou novamente sobre a ampla
divulgação da web aula e do site do telessaúde. A reunião foi finalizada às 10h35. Nada mais
2

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

ATA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA

97
98
99

havendo para discussão a coordenadora Fátima agradeceu a presença de todos e a reunião foi
encerrada às dez horas e trinta e cinco minutos, e a ata foi lavrada por Deisy Adania Zanoni que
será aprovada na próxima reunião.
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