GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO – CIES
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No dia vinte e um de novembro de 2018, às nove horas e cinco minutos, 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 segunda reunião ordinária. A
reunião foi presidida pela titular do Telessaúde – CETEL Eduarda Reynaldo A. de H. Cavalcanti e
contou com a presença dos seguintes membros desta comissão: Cássia Barbosa Reis membro titular
representante da UEMS; Rodrigo Ré Poppi membro suplente representante da HUMAP/UFMS;
Anísio Guilherme da Fonseca membro titular representante do Conselho Estadual de Saúde – CES;
Edgar Oshiro membro suplente representante da Escola de Saúde Pública “Dr. Jorge David Nasser” –
ESP; Cristiane Regina Pagani membro titular representante da 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; Maria Elizabeth Araújo Ajalla membro
suplente da UFMS; Silvia Helena M. de Morares membro titular representante da FIOCRUZ;
Cristiane Delboni membro suplente representante da SUPED-SED; 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, Cibele Ynae Webster representando a SES
e Márcia Naomi da ESP. Eduarda deu início à reunião, cumprimentou a todos, informou que a
Coordenadora Vera Lucia Kodjaoglanian estava em um seminário no Rio Grande do Norte, devido a
isto conduzirá a reunião e mencionou que os membros: Josiane França Peralta Dan da CIR de
Dourados; Patrícia Marques do COSEMS; Cleber Colleone da CIR de Corumbá e Carmen
Esmelinda I. O. Galiani do CES justificaram a ausência. Citou a pauta iniciando com a aprovação da
ata da 81º reunião, se teria alguma alteração, não havendo, a ata foi aprovada. Anísio informou que
havia entrado em contato com Comitê Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos para solicitar
uma apresentação nesta área, mas o Comitê está desarticulado no momento. Eduarda passou para
Edgar fazer o compartilhamento das ações realizadas referentes à Elaboração do Plano Estadual de
Educação Permanente em Saúde – MS. Edgar cumprimentou a todos, informou que estiveram em
Brasília em uma oficina do Ministério da Saúde, pensando em fazer uma revisão da Política Nacional
em Educação Permanente, foram realizadas pelo Ministério da Saúde no ano passado, 5 oficinas nas
regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, para ver o andamento da Política de Educação
Permanente, as suas fragilidades e potencialidades e os 27 estados estão fazendo os seus planos para
fortalecer a Política de Educação Permanente. O DEGES diz que não tem muito para mudar na
Política, pois está estruturada, o que temos de fazer é colocar em prática o que está na política e o
fortalecimento das CIES. Eduarda mencionou a importância de diálogo entre todos os atores de um
determinado projeto, não só com as escolas de saúde, pois assim não se sustenta a continuidade. Edgar
sugeriu de pensarmos na descentralização da CIES como em outros Estados tem as CIES regionais.
Após alguns comentários por parte dos membros presentes Silvia mencionou da necessidade de
primeiro fortalecer as CIR’s e depois pensar na descentralização da CIES. Eduarda reforçou
mencionando em levar uma representação da CIES com esta pauta nas CIR’s. Edgar lembrou que foi
dito na oficina em Brasília que Política de Educação Permanente tem de estar na pauta dos gestores,
isto não vem acontecendo no nosso Estado, precisamos fazer um movimento de fortalecimento. Maria
Elizabeth mencionou em se fazer um mapeamento da Educação Permanente para saber os municípios
que já têm um avanço onde seria possível descentralizar a CIES. Cibele comentou que na pesquisa
realizada junto aos municípios quando da elaboração dos planos foi questionado sobre a existência ou
não de uma estrutura de Educação Permanente, como também outras informações referentes à força de
trabalho. Edgar comentou que o plano tem o prazo de entrega ao Ministério da Saúde em 29 de
janeiro de 2019, precisa ser aprovado na CIB e não terá CIB em janeiro, devido a isto vai solicitar a
aprovação de plano ad referendum na CIB de dezembro, a elaboração do plano no início já foi
aprovado pela CIB, mas o Ministério da Saúde exige esta documentação de aprovação do Plano no
COSEMS e CIB’s. Edgar fez um retrospecto e as atualizações do plano com slides, mencionando os
eventos o Seminário do Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde – MS no dia 28 de
novembro e o III Encontro Estadual da Atenção Básica – Fortalecendo o cuidado na Atenção Básica:
20 anos da Estratégia da Saúde da Família – MS nos dias 29 e 30 de novembro, onde estarão todos
envolvidos, Secretaria de Estado de Saúde, Secretarias Municipais, Conselhos, Instituições de Ensino,
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os facilitadores, esperamos fazer um Seminário bem participativo, estamos com mais de 300 inscritos.
Edgar passou para Cibele que está trabalhando com as planilhas de Recursos Humanos dos
municípios que entregaram o questionário. Cibele relatou que para o levantamento de informações foi
feita por meio de uma pesquisa com perguntas relacionadas à Educação Permanente e força de
trabalho, colocadas em duas planilhas. Informou que 48 municípios encaminharam as informações da
força de trabalho, que está realizando uma padronização, separada por município e microrregião para
mostrar a importância de entender a força de trabalho nos municípios, para dimensionar a força de
trabalho nesta visão de Educação Permanente, e o resultado será apresentado no Seminário do dia 28
de novembro, quais são os municípios que passaram esta resposta por microrregião, quais as
formações e quais os vínculos dos trabalhadores. Outra questão importante para os municípios é o
local de trabalho para quem vai fazer o planejamento da Educação Permanente. É necessário saber
onde estão os seus trabalhadores, onde estão lotados para que os gestores consigam perceber qual o
tempo disponível do trabalhador. Será apresentado nesta oportunidade para que os municípios pensem
na sua força de trabalho e como podem desenvolver isto. Eduarda ressaltou a importância do produto
do trabalho da Cibele para fortalecer a Gestão do Trabalho e será fundamental para a Educação
Permanente e passou para Márcia que cumprimentou a todos e mencionou estar sendo um desafio a
organização do III Encontro Estadual da Atenção Básica – Fortalecendo o Cuidado na Atenção Básica:
20 anos da Estratégia Saúde da Família – MS, fechou as inscrições com 831 e o PRO EP SUS com 360
inscritos, estamos tentando fazer com que a programação alcance todo este público com múltiplas
atividades ao mesmo tempo, utilizando todas as salas, no auditório os painéis com transmissão
simultânea nas salas, tivemos 289 trabalhos submetidos, destes 252 foram aprovados, 37 foram para
correção mas os autores não retornaram e perderam o prazo, pois não observaram as regras, fechamos
com 25 rodas com 10 trabalhos, o eixo de gestão com 12 trabalhos, no dia 29 com dois horários as
13:30 e as 15:30 e no dia 30 as15:30, a programação vai estar disponível no site do evento e com os
trabalhos aprovados e suas salas de apresentação. Tivemos alguns problemas com a plataforma, mas
fizemos o maior esforço para tentarmos resolver e atender a todos até o dia 07 de novembro que
encerrou as submissões de trabalhos. Eduarda passou para Cássia que mencionou que é presidente da
ABEN e está pleiteando para 2020 trazer um evento para o Mato Grosso do Sul, a ABEN faz eventos
nacionais, este será um Seminário de Educação em Enfermagem que acontece a cada 2 anos, este ano
foi em Florianópolis, específico para Educação e diagnóstico de Enfermagem, informou que eles têm
de entrar em uma candidatura, fazer uma proposta e encaminhar para a ABEN nacional e se aprovado
o evento começa a ser organizado a partir de março de 2019 para acontecer provavelmente em junho
ou julho de 2020, informou que está recolhendo apoio das instituições para mandar este projeto, e
após aprovado pela instituição, solicita que seja encaminhada uma carta oficial confirmando o apoio ao
evento. Explica que caso o projeto seja aprovado, e o evento venha a ser realizado no Estado, os
apoiadores serão convidados a participar e colaborar com a organização e construção do evento.
Contudo, deixa claro que não se trata de apoio financeiro, que não é busca de financiamento. Relatou
que pensa na participação da CIES na discussão de Educação Permanente e discussão de Educação em
Enfermagem. Foi informado que há uma expectativa de reunir de 1000 a 1500 pessoas no evento em
Bonito, e que já foi realizado um estudo da parte de estrutura e logística. Esta foi a proposta
apresentada. Eduarda sugeriu que já encaminhe a solicitação de apoio para ser aprovada na próxima
reunião da CIES que conforme calendário previsto será no dia doze de dezembro. Cássia ressaltou que
precisa apresentar a proposta na ABEN nacional até o dia 12 de dezembro, devido a isto precisa da
aprovação nesta reunião. Sueli reforçou a importância do apoio da CIES para fortalecer a proposta,
pois tem outro concorrente. Eduarda mencionou que acredita ser pertinente e todos os membros
presentes concordaram com o apoio ao evento da ABEN/MS, portanto, ficou acordado que seria
enviada a solicitação formal à Coordenadora Vera Kodjaoglanian, manifestar-se-ia pela CIES. Anísio
mencionou os desafios de a saúde ir além das paredes do Conselho, onde realizaram uma semana na
praça com atividades com a população, com psicólogos, médico, apresentação teatral e com os
trabalhadores na prefeitura. Eduarda finalizou às dez horas e vinte e seis minutos e eu Maristela
Amaral de Matos Rios lavrei a presente ata que será aprovada na próxima reunião.
2

