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No dia doze de maio de 2021, às nove horas e dez minutos, reuniram-se on-line, os membros da
Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço (CIES), para a centésima terceira reunião
ordinária. A reunião foi coordenada por Newton Gonçalves de Figueiredo membro titular
representante da Escola Técnica do SUS Profª Ena de Araújo Galvão/ETSUS e contou com a
presença dos demais membros desta comissão: Edgar Oshiro membro titular e Marcia Naomi
Santos Higashijima membro suplente representantes da Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David
Nasser - ESP; Wellington Rodrigues de Almeida membro suplente representante da
Coordenadoria Estadual de Telessaúde - CETEL; Cássia Barbosa Reis membro titular
representante da UEMS; Silvia Helena M. de Moraes membro titular representante da FIOCRUZ;
Josiane França Peralta Dan membro titular representante da Comissão Intergestores Regional da
Macrorregião de Dourados – CIR; Bruna Fernanda Barbosa Queiroz membro suplente
representante da Comissão Intergestores Regional da Macrorregião de Três Lagoas – CIR; Karine
Ferreira da Costa membro suplente representante da Universidade Católica Dom Bosco - UCDB;
Rita de Cássia Bertolo Martins membro titular representante da Universidade Federal da Grande
Dourados – UFGD; Joseley Adimar Ortiz membro suplente representante do Conselho Estadual
de Educação – CEE; Anísio Guilherme da Fonseca membro titular representante do Conselho
Estadual de Saúde – CES e Maristela Amaral de Matos Rios, secretária executiva da CIES, além
das participantes: Inara Pereira da Cunha da ESP; Denise Fortes da ETSUS; Karine
Cavalcante da Costa da SES; Mariana Fabiane Garcia Travassos do município de Dourados;
Ionise Catarina de Oliveira Piazzi e Lucimara Magalhães da Secretaria Municipal de Saúde de
Campo Grande. Newton cumprimentou a todos, parabenizou a todo profissional de enfermagem
pelo seu dia, mencionou a pauta: Aprovação da ata da 102ª reunião da CIES; Curso de
Qualificação dos Gestores das Unidades de Saúde e o Curso de Reabilitação para Síndrome pós
covid-19 na Atenção Primária à Saúde e como informes: Boletim informativo das pesquisas SES e
Guia Orientador. Perguntou se teria alguma alteração na ata, não havendo, a ata da 103ª reunião
CIES foi aprovada e passou a fala para Marcia Naomi que cumprimentou a todos, parabenizou os
enfermeiros, mencionou que o Curso de Qualificação dos Gestores das Unidades de Saúde, o
público alvo são os gestores das Unidades de Saúde de média e alta complexidade, é um curso
com carga horária extensa sendo três meses, 180 horas, será totalmente na modalidade a distância
com tutoria, a intenção que seja reportado pelas redes de atenção, há um esforço de todo o Estado
para implantar o planejamento regional integrado com a integralidade do cuidado, serão abordados
os princípios e diretrizes do SUS a partir da visão da gestão, média e alta complexidade, vigilância
em saúde, epidemiologia e a importância de compreender os dados, não só como normatização,
mas como estão gerindo o território de saúde, rede de atenção, planejamento e financiamento em
saúde, regulação em saúde, controle e avaliação em auditoria, serão disponibilizadas 200 vagas,
provavelmente terá início em julho e solicitou o auxílio de todos na divulgação que estará no site
da ESP. Newton passou a palavra para Karine Cavalcante que cumprimentou a todos, agradeceu
e também parabenizou os enfermeiros que estão na lida diária, que são indispensáveis na
construção do SUS, agradeceu ainda a Marcia Naomi pelo empenho no direcionamento na
construção deste curso junto com a Gabriela gerente de atenção primária, em férias no momento,
explanou sobre o Curso de Reabilitação para Síndrome pós covid-19 na Atenção Primária à
Saúde/APS, este projeto é uma necessidade devido ao aumento expressivo de casos e em uma
faixa etária diferente do ano passado, a justificativa para a construção deste projeto são as sequelas
de complicações mais comuns como: síndrome respiratória aguda grave (SRAG); piora nas
condições clínicas de doenças pré-existentes; hipotensão em relação à pressão arterial habitual do
paciente; indivíduo de qualquer idade com quadro de insuficiência respiratória aguda e as
principais sequelas apresentadas pelos pacientes após vencerem a fase aguda da Covid-19 estão
relacionadas ao acometimento pulmonar: tosse crônica, fibrose pulmonar, bronquiectasia e doença
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vascular pulmonar, onde as queixas mais comuns são fadiga, dispneia, dor articular e dor no peito,
porém, vale ressaltar que as sequelas não se restringem ao sistema respiratório, podendo ser
neupsiquiátricas, físicas, psicológicas e fisioterápica. Área de conhecimento (capes): Saúde
coletiva/Saúde Pública, nível: atualização, carga horária total: 64 horas, público alvo são os
profissionais de nível superior, que atuem na Atenção Primária à Saúde da rede do Sistema Único
de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul, o egresso deve ter a capacidade de reconhecer os
aspectos da síndrome pós-covid-19, promovendo o manejo adequado das condições de saúde, que
contemple o princípio da integralidade e longitudinalidade do cuidado e a Política Nacional de
Humanização do Sistema Único de Saúde Estado de Mato Grosso do Sul. Serão disponibilizadas
200 (duzentas) vagas a cada oferta, totalizando até 1000 (mil) vagas em 5 (cinco) ofertas, o
município deverá indicar profissionais de diferentes categorias, conforme público alvo, de distintas
unidades da rede básica de saúde, a seleção se dará conforme o cumprimento dos requisitos e a
ordem cronológica de inscrição. Objetivo geral é de qualificar profissionais da atenção primária à
saúde do Estado de Mato Grosso do Sul na identificação da síndrome pós-covid-19, promovendo o
manejo adequado no território adscrito e objetivos específicos de estabelecer estratégias de
acompanhamento pela APS aos usuários com síndrome pós-covid-19, compartilhando cuidado
entre os níveis de atenção e qualificar profissionais da APS na reabilitação física, fisioterápica,
neurológica, psicológica e no apoio psicossocial, desenvolvendo processos de trabalho baseados
nas práticas colaborativas da interprofissionalidade. Como matriz curricular com os eixos,
síndrome pós covid-19, ferramentas de cuidado na atenção primária à saúde e reabilitação, na
metodologia as atividades do curso serão mediadas por tutoria, onde este deve facilitar o processo
de ensino-aprendizagem no AVA e ao final de cada curso serão estabelecidos encontros
periódicos, podendo ser a cada quinze dias. A avaliação será feita ao longo e ao final do módulo,
através de atividades quantitativas, como questões objetivas e, qualitativas, como fóruns de
aprendizagem, estudos de casos, glossário e as avaliações qualitativas deverão ser realizadas por
feedback direto ao aluno, em canal próprio dentro do AVA. Mencionou ainda as competências, os
recursos financeiros que terão origem da receita da SES, a certificação que será mediante a
avaliação formativa satisfatória dos discentes, a avaliação do curso que será disponibilizada no
final de cada eixo na plataforma Moodle com avaliação quantitativa que deverá abordar o
desempenho dos tutores, docentes, suporte de plataforma, processo de ensino-aprendizagem,
ferramentas virtuais, listou o corpo docente e disponibilizou a perguntas. Edgar perguntou se
existe dados coletados pela atenção primária a saúde de quais sintomas e se há alguma ação para
atender as pessoas pós covid-19. Karine Cavalcante respondeu que existe um projeto da
construção da linha de cuidado para reabilitação que a SES está montando, com proposta de
financiamento para o serviço que terá tipologia de atendimento, de serviços para a síndrome pós
covid-19, sendo que atenção primária ficará com a responsabilidade sendo matriciada por
especialistas, uma segunda tipologia de atenção secundária especializada e a atenção terciária os
CERs-Centro Especializado de Reabilitação para os egressos de UTI, esta proposta está em análise
para financiamento e em Campo Grande e Três Lagoas-MS já têm unidades de reabilitação física
pós covid-19. Os dados que existem estão no painel mais saúde, mas somente a notificação da
pessoa com covid, não há banco de dados específicos pós covid-19, a APS tem contato com os
profissionais da assistência, que traz a sintomatologia que conhecide com o que está sendo
colocado nas pesquisas e literaturas de pós covid-19, como as repercussões físicas, psicológicas,
neurológicas e cardiorrespiratória. Newton passou a palavra para Inara que cumprimentou a
todos, parabenizou os enfermeiros e mencionou sobre o boletim informativo das pesquisas que
foram submetidas nas estruturas básicas da SES, no site da ESP tem as orientações para solicitação
de anuência de pesquisas, o fluxo está regulamentado pela resolução 61 da SES publicado em
setembro de 2020, a partir desta data há o monitoramento das pesquisas que é muito importante,
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pois os resultados das pesquisas podem ajudar as áreas técnicas e subsidiar projeto no âmbito da
Educação Permanente. O primeiro boletim informativo é referente a setembro de 2020 a abril de
2021, foram submetidas 27 pesquisas, sendo oito pesquisas no ano de 2021 até abril, em maio mais
4 que estará na próxima atualização, no total foram 35 submissões no fluxo de pesquisa. Das 32
pesquisas que estão aprovadas na SES, atreladas a alguma área técnica, apenas 13% são aplicáveis,
estudos experimentais relacionados a vacina, da FIOCRUZ-MS, a maioria dos estudos são básicos
que não trazem produto técnico a ser aplicado no cotidiano. As pesquisas submetidas são do tipo
observacional, 28% são experimentais inclui as vacinas, também estudos de bancada que são
produzidos pela FIOCRUZ-MS, há uma análise da abordagem destes trabalhos, 78% são estudos
quantitativos, 19% quantiquali e 3% qualitativos, 15 pesquisas são sobre covid-19 conduzidas
dentro da Coordenação Estadual de Vigilância Epidemiológica. A ESP pretende fazer ano que
vem, um simpósio de pesquisadores com as áreas técnicas que receberam os estudos, para entender
de que forma os resultados podem estar na prática e divulgou uma pesquisa da ESP sobre
Segurança do Paciente na atenção primária, visando entender quais são os eventos adversos da
prática do cirurgião-dentista, conduzida junto com a FIOCRUZ-MS buscando contribuir com a
temática do momento. Newton voltou a palavra para Karine Cavalcante que fez o informe sobre
o Guia Orientador para o enfrentamento da pandemia na Rede de Atenção à Saúde elaborado pelo
Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS, Conselho Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde – CONASEMS e Ministério da Saúde com a consolidação de toda a
legislação, normatizações referente a COVID-19, dia 30 de Março foi pactuada a quarta edição
sendo tripartite com 256 páginas, disponível na internet, uma ferramenta que sistematiza
informações para apoio aos gestores estaduais, municipais e trabalhadores do SUS, no
enfrentamento da Pandemia da Covid-19. Componentes do guia: as Redes de Atenção no
Enfrentamento da Pandemia; Matrizes específicas dos diversos pontos de tenção na RAS; Atenção
Primária à Saúde – APS; Centro Comunitários de Referência e Centro de Atendimento; Atenção
Ambulatorial Especializada – AAE; Atenção Hospitalar – AH; Unidade Hospitalar Perinatal.
Informou que no guia constam os 7 passos para a APS e os 5 passos para a população no
enfrentamento da Pandemia da Covid-19, no dia 5 de maio ocorreu primeira oficina do guia no
cenário atual, em toda oficina é disponibilizado para os municípios um plano de ação para que a
gestão Municipal possa desenvolver as ações de implantação deste guia, foram elencadas várias
ações para que os municípios possam desenvolver junto aos seus Profissionais de Saúde e encerrou
mencionando o cronograma para o ano todo das oficinas e seminário do guia orientador, agradeceu
a Inara na contribuição com o guia e todos os demais. Marcia Naomi informou que em duas
semanas provavelmente serão publicados os dois editais da pós-graduação em Saúde Pública e em
Saúde Mental e Atenção Psicossocial com início em julho e agradeceu. Newton agradeceu a todos
e finalizou a reunião às dez horas dez minutos e eu, Maristela Amaral de Matos Rios, lavrei a
presente ata que será aprovada na próxima reunião.
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