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No dia vinte e dois de julho de 2020, às nove horas e dezenove minutos, reuniram-se on-line, os 1 

membros da Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço (CIES), para a nonagésima 2 

quarta reunião ordinária. A reunião foi Coordenada por Marcia Naomi Santos Higashijima e 3 

contou com a presença dos seguintes membros desta comissão: Marcia Bogena Cereser Tomasi 4 

e Wellington Rodrigues de Almeida membros titular e suplente representante da Coordenadoria 5 

Estadual de Telessaúde - CETEL; Cássia Barbosa Reis membro titular representante da UEMS; 6 

Josiane França Peralta Dan membro titular representante da Comissão Intergestores Regional da 7 

Macrorregião de Dourados - CIR; Edgar Oshiro membro suplente representante da Escola de 8 

Saúde Pública Drº. Jorge David Nasser - ESP; Newton Gonçalves de Figueiredo membro titular 9 

representante da Escola técnica do SUS - ETSUS; Anísio Guilherme da Fonseca membro titular 10 

representante Conselho Estadual de Saúde - segmento de usuários e de trabalhadores - CES; Silvia 11 

Helena M. de Moraes membro titular representante da FIOCRUZ; Dilene E. Vendramini 12 

Duran, membro titular representante da Comissão Intergestores Regional da Macrorregião de 13 

Corumbá - CIR; Kassandha Pereira Zolin membro suplente representante da Comissão 14 

Intergestores Regional da Macrorregião de Campo Grande - CIR; Karine Ferreira da Costa 15 

membro suplente representante da Universidade Católica Dom Bosco - UCDB; Maria Elizabeth 16 

Araújo Ajalla membro suplente representante da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul  17 

UFMS; Rita de Cassia Bertolo Martins membro titular representante da Universidade Federal da 18 

Grande Dourados - UFGD e Maristela Amaral de Matos Rios, secretária executiva da CIES, 19 

além dos participantes Denise Fortes da ETSUS e Ahmad Schabib Hany de Corumbá. Marcia 20 

Naomi cumprimentou a todos, informou que o coordenador André Vinicius não conduziria a 21 

reunião devida às demandas de agenda. Mencionou ser esta a primeira reunião on-line e a 22 

importância de retomar as ações da CIES e fortalecer a Educação Permanente neste tempo de 23 

pandemia, agradeceu a todos por aceitar esta inciativa de fazer a reunião de forma remota e fez a 24 

leitura da primeira pauta do dia: a aprovação da ata 93ª da reunião ordinária, perguntou se teria 25 

alguma alteração na ata, não havendo, a ata da 93ª reunião foi aprovada. Citou a pauta seguinte: 26 

Apresentação do Comitê Popular de Enfrentamento a Pandemia de Corumbá e Ladário, que seria 27 

realizada pelo Anísio, mas por dificuldades de conectividade, fez a inversão da ordem da pauta e 28 

passou para Marcia Tomasi, a apresentação das Ações de Educação Permanente para 29 

enfrentamento ao COVID-19 pelo Telessaúde. Marcia Tomasi cumprimentou a todos, mencionou 30 

que diante da necessidade da pandemia o Telessaúde iniciou atividades específicas referente a 31 

COVID-19, com apoio de médicos infectologistas desenvolvendo web aulas junto as equipes da 32 

atenção primária em saúde dos municípios e passou para Wellington dar continuidade. 33 

Wellington apresentou a participação dos municípios nas web aulas, onde em março foram 64 34 

municípios com 466 profissionais, abril foram 71 municípios com 978 profissionais, maio foram 35 

70 municípios com 969 profissionais e junho foram 70 municípios com 1259 profissionais 36 

participantes nas web aulas; tendo como público alvo os profissionais da atenção primária em 37 

saúde, profissionais da gestão e profissionais da saúde indígena; as temáticas das web aulas 38 

tiveram dois grupos, sendo 33 específicas sobre o novo coronavírus e 26 correlacionadas. 39 

Mencionou que participaram também alguns municípios de outros Estados, como Mato Grosso, 40 

Tocantins e Santa Catarina. Marcia Tomasi ressaltou que algumas web aulas são abertas e outras 41 

são restritas para alguns municípios com um número menor de participantes, para haver uma 42 

melhor interatividade. Complementando as ações de enfrentamento Marcia Naomi informou que 43 

a ESP em parceria com a UEMS, tem um projeto específico para COVID-19, que é o 44 

monitoramento das instituições de longa permanência de idosos, com 15 instituições em Campo 45 

Grande, 1 instituição em Dourados e 1 instituição em Aquidauana, sobre a coordenação da Dra. 46 

Inara - ESP, envolvendo os cursos de enfermagem e medicina, desenvolve ações de educação em 47 

saúde tanto para os profissionais como para os idosos dentro das instituições, testagem e 48 
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qualificação destes profissionais, teve o  início em abril. Está em andamento também a pactuação 49 

do Brasil conta comigo, uma parceria entre a SES e UFMS, com 16 alunos no Hospital Regional 50 

de MS em Campo Grande e 12 alunos no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Três Lagoas. 51 

Dilene agradeceu a Marcia Tomasi, Wellington e toda a equipe do Telessaúde, que contribuiu 52 

neste período de pandemia, possibilitando a continuidade das atividades realizadas em Corumbá, 53 

onde o Telessaúde tem sido a plataforma que ajuda os municípios, se organizando de acordo com a 54 

agenda e com a oficialização dentro deste dispositivo. Mencionou sua preocupação, pois Corumbá 55 

recebeu dois estagiários de medicina, mas os médicos não receberam nenhuma capacitação de 56 

preceptoria, sendo necessária uma melhor articulação entre as instituições envolvidas neste 57 

processo, como a UEMS para realização desta capacitação de preceptores. Silvia Helena 58 

cumprimentou a todos, ressaltou a potência neste momento de pandemia e o belíssimo trabalho 59 

que o telessaúde tem desenvolvido nas capacitações e perguntou a Marcia Tomasi que dos 79 60 

municípios do Estado, 70 destes participaram das capacitações, e se havia algum levantamento do 61 

motivo de não ter tido a adesão dos 79 municípios. Marcia Tomasi informou que todos os 62 

municípios foram contemplados, 100% deles realizaram as capacitações por microrregião e 63 

quando havia algum problema de operacionalização por parte do munícipio, era realizada 64 

posteriormente de maneira individual. Marcia Naomi passou para Ahmad Schabib Hany a 65 

apresentação do Comitê Popular de Enfrentamento a Pandemia de Corumbá e Ladário, que 66 

cumprimentou a todos, agradeceu ao Anísio Guilherme, enfatizou o prazer pela oportunidade em 67 

participar da reunião da CIES, com o início de experiências do Comitê, informou fazer parte do 68 

Comitê como representante do observatório da cidadania Adão José Alves da Costa é um espaço 69 

público e foi um dos articuladores da concretização de um sonho de dois professores, Profª 70 

Simone Benites e Profº Anísio Guilherme da Fonseca, o Comitê completa seu 1º mês de 71 

existência, integra 30 entidades, trabalha sem hierarquias, de forma articulada, interdisciplinar, em 72 

3 frentes: Frente da solidariedade com coleta e distribuição de donativos aos mais fragilizados, 73 

neste momento atípico; Frente da educação popular que articula a formação permanente com base 74 

nos ensinos de Paulo  Freire e articula com as pessoas ligadas a arte, cultura e comunicação social; 75 

Frente de controle social responsável por iniciativas com participações efetivas nos diferentes 76 

segmentos da população tanto de Corumbá como de Ladário, para o fortalecimento do Sistema 77 

Único de Saúde, definindo estratégias alternativas para o enfrentamento à pandemia, com esforços 78 

dos trabalhadores da saúde, segurança e comunicação para convencer as pessoas a adotar medidas 79 

de higienização, distanciamento, levando à comunidade um despertar de ações que possam se 80 

associar e cooperar com trabalhadores da saúde e demais categorias. Mencionou que o Comitê 81 

conta com várias parcerias dentro e fora do Estado, como no Rio Grande do Sul, na fronteira com 82 

o Uruguai, São Paulo e Rio Grande do Norte, citou os nomes de alguns destes parceiros, para ter 83 

troca de pontos de vista e ideias e agradeceu a todos a oportunidade. Marcia Naomi agradeceu e 84 

parabenizou a iniciativa de criação deste Comitê e solicitou que falasse mais sobre as ações 85 

desenvolvidas na fronteira e como se dá a parceria com os demais Estados. Ahmad Schabib Hany 86 

explicou que embora o Comitê Popular de Enfrentamento a Pandemia de Corumbá e Ladário 87 

esteja formaliza há 30 dias, ele vem articulando e incentivando iniciativas de solidariedade, 88 

trabalha na empatia, é um instrumento mobilizador, entre outras ações, trabalha junto a sindicatos 89 

com campanhas de donativos, estimula iniciativas e fortalece estratégias em cada segmento da 90 

sociedade, assim concluiu e agradeceu a participação. Marcia Naomi agradeceu a presença de 91 

todos e finalizou a reunião às dez horas e vinte e cinco minutos e eu, Maristela Amaral de Matos 92 

Rios, lavrei a presente ata que será aprovada na próxima reunião. 93 


