GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO – CIES
ATA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA
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No dia dezessete de outubro de 2018, às nove horas, reuniram-se na Superintendência de Gestão do
Trabalho e Educação na Saúde - SGTES, os membros da Comissão Permanente de Integração
Ensino-Serviço (CIES), para a octogésima primeira reunião ordinária. A reunião foi presidida pela
Coordenadora Vera Lucia Kodjaoglanian e contou com a presença dos seguintes membros desta
comissão: Valéria Regina Feracini membro suplente representante do Telessaúde – CETEL; Cássia
Barbosa Reis membro titular representante da UEMS; Josiane França Peralta Dan membro titular
representante Comissão Intergestores Regional da Macrorregião de Dourados – CIR; Ewangela
Aparecida Pereira membro suplente representante da Escola Técnica do SUS “Profª Ena de Araújo
Galvão” – ETSUS; Rodrigo Ré Poppi membro suplente representante da HUMAP/UFMS; Anísio
Guilherme da Fonseca membro titular e Carmen Esmelinda Irigojen Olmedo Galiani membro
suplente representantes do Conselho Estadual de Saúde – CES; Leonardo Guirao Junior membro
titular e Edgar Oshiro membro suplente representantes da Escola de Saúde Pública “Dr. Jorge David
Nasser” – ESP; Cristiane Regina Pagani membro titular representante Comissão Intergestores
Regional da Macrorregião de Três Lagoas – CIR; Andréia de Moraes Alves membro titular
representante do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul – HRMS; Sueli Oliveira da Silva
membro titular representante da Associação Brasileira de Enfermagem - ABEN e Maristela Amaral
de Matos Rios secretária executiva da CIES, além dos participantes, Edna de Moraes Salgado
representando a Superintendência de Vigilância em Saúde – SVS/SES, Silvana B. Ferreira
representando o DSEI/MS e Rafael Nunes de Freitas do CETEL/MS. A Coordenadora Vera deu
início à reunião, cumprimentou a todos, informou que alguns membros justificaram a ausência e
citou a pauta, iniciando com a aprovação da ata da 80º reunião, se teria alguma alteração, não
havendo a ata foi aprovada. Passou para Silvana do DSEI/MS fazer a apresentação da Síntese das
demandas para a Educação Permanente, que foram visíveis nas Etapas Locais nas Aldeias da
6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena. Silvana cumprimentou a todos, informou que veio
representando o senhor Fernando Souza e que lamentava, mas não poderia passar as informações,
pois não haviam sido concluídas as conferências e que a consolidação das demandas provavelmente
ocorrerá na segunda quinzena de novembro. Patrícia sugeriu a Silvana que na próxima reunião
tragam essa síntese que já estará consolidada. Vera lembrou que o senhor Fernando Souza,
participará de um painel no III Encontro Estadual de Atenção Básica no dia 29 de novembro, onde
provavelmente trará essa síntese, ressaltou para Silvana a importância de estimular a participação,
com envio de trabalhos específicos da saúde indígena e seguindo a pauta passou para profº Edgar
fazer o compartilhamento das ações realizadas referentes à Elaboração do Plano Estadual de
Educação Permanente em Saúde – MS, 4ª etapa. Edgar cumprimentou a todos, informou que irá
apresentar o que avançaram no último mês, mencionou que está presente na reunião a Edna da
Vigilância que faz parte do Grupo Técnico, tem também a Vanessa que não está presente na reunião,
mas que vem acompanhando os trabalhos desde o início na construção dos formulários, Thaise da
atenção básica e Cristiane de Três Lagoas estão no grupo técnico, após a elaboração do plano o
ministério da saúde vai fazer uma comissão com estes grupos para monitorar e avaliar nacionalmente
as ações dos planos de cada Estado. Relembrou o plano com slides e atualizando os dados dizendo
que tivemos 72 municípios que aderiram ao plano, 65 municípios participaram da 1ª etapa, 55
municípios participaram da 2ª etapa, 55 municípios participaram da 3ª etapa e mencionou que está na
4ª etapa que é condensar os dados das microrregiões para fazer a condensação das 4 macrorregiões de
saúde e será discutido com o grupo de trabalho a viabilização as próximas etapas. As facilitadoras
Josiane, Cassia e Ewangela falaram de como foram às experiências em suas microrregiões, alguns
municípios têm dificuldades de entender as redes, desconhecimento da existência das redes ou seus
responsáveis no município, constataram ainda a importância das oficinas para aproximar as unidades
da saúde que não conversavam entre si, já perceberam um avanço nesta aproximação com problemas
em comuns e possíveis soluções destes. Edgar mencionou que ocorreu o Simpósio de “Desenhos
Metodológicos em Pesquisas Científicas”, realização da SGGTES/ESP/Telessaúde/MS, com cerca de 130
participantes, foi passado um pouco de cada Desenho Metodológico: Pesquisa Qualitativa – Profª Maria
Angelica Marchetti (UFMS); Revisão sistemática - Profª Sandra Maria do Valle Leone (UFMS);
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Cartografia - Profª Dinaci Vieira Ranzi (FIOCRUZ); Pesquisa Quantitativa - Profª Elenir Rose Pontes
(UFMS); Pesquisa-Intervenção – Profº Ardigò Martino (Universidade de Bolonha – ITA) e Ética em
Pesquisa – Profª Paula Felippe Martinez (CEP/UFMS). A coordenadora Vera mencionou o desejo de
dar continuidade com o II Seminário de Desenhos Metodológicos, pois foi um trabalho lindo, muito
bem qualificado e deu continuidade a pauta onde explanou com slides sobre o evento III Encontro
Estadual de Atenção Básica: 20 anos da Estratégia de Saúde da Família em Mato Grosso do Sul,
incluindo em sua programação o Seminário Estadual PRO EPS SUS: Fortalecendo a Educação
Permanente em Saúde no Mato Grosso do Sul. O evento ocorrerá nos dias 28 a 30 de novembro de
2018, na Escola de Saúde Pública “Dr. Jorge David Nasser”, em Campo Grande-MS. No site
http://www.esp.ms.gov.br, no link do evento na lateral direita do site, constam informações sobre o
evento, programação, inscrição, submissão de trabalhos, comissões e contatos, mencionou que espera
grande participação dos municípios em enviar relatos de trabalho até o dia 27 de outubro, as normas
para submissão dos trabalhos são simples para que os trabalhadores possam fazer seus relatos,
precisamos da participação para que o evento aconteça. Citou a programação que terá painéis,
evidências em Atenção Básica sendo 6 em cada dia mostrando as mudanças dos indicadores de saúde
após o implantação da estratégia em saúde da família, rodas de conversa ocorrendo simultaneamente
em 10 salas, com os temas de relatos de trabalhos enviados, entre outras atividades mais que estarão
ocorrendo, estará muito interessante. No Seminário Estadual PRO EPS SUS, teremos a contribuição
com as falas de Emerson Elias Merhy e Débora Bertussi. Terá também o envio pelo whatsapp
99241-0226, por parte dos trabalhadores, gestores e usuários da saúde do vídeo “A Atenção Básica
que eu Quero”, que serão publicados nos intervalos do evento. Teremos também a roda de conversa
sobre migração com a Lucinda da SES, Estela da ESP e representantes de municípios de fronteira.
Temos a previsão para que durante o evento ocorra também as comemorações de 30 anos e de
inauguração da reforma da ESP. Durante os intervalos do evento terá ainda apresentação de talentos,
entre eles danças indígenas. Patrícia Magalhães mencionou que irá convidar o grupo de teatro dos
agentes comunitário da sua cidade e Cássia irá convidar o grupo de danças circulares e Anísio
informou que participou do Comitê Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, entrará em
contato com um farmacêutica para verificar se tem alguma apresentação para trazer nesta área. Vera
passou para Cássia o informe sobre os projetos do PET, onde mencionou que tivemos 4 projetos
apresentados e os 4 foram homologados, agora esperar a avaliação de conteúdo, foram eles: UEMS,
UFGD e Secretaria de Saúde de Dourados; UEMS, UNIGRAN e Secretaria de Saúde de Campo
Grande; UFMS e Secretaria de Saúde de Campo Grande e Três Lagoas com a Secretaria de Saúde de
Três Lagoas, as ações foram todas programadas em consonância com o plano municipal de educação
permanente conforme as necessidades identificadas nas oficinas. Convidou para os dias de 5 a 7 de
novembro em Dourados um evento sobre prisões, terá dois grupos de trabalho um deles para discutir
saúde nas prisões, será muito interessante e é um evento Nacional. Vera agradeceu a todos, conforme
calendário previsto a próxima reunião será no dia vinte e um de novembro, finalizou às dez horas e
quarenta e cinco minutos e eu Maristela Amaral de Matos Rios lavrei a presente ata que será
aprovada na próxima reunião.
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