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No dia dois de dezembro de 2020, às nove horas e treze minutos, reuniram-se on-line, os membros da
Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço (CIES), para a nonagésima nona reunião
ordinária. A reunião foi coordenada por Edgar Oshiro membro titular representante da Escola de
Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser – ESP, contou com a presença dos demais membros desta
comissão: Marcia Naomi membro suplente representante da ESP; Marcia Bogena Cereser Tomasi
membro titular e Wellington Rodrigues de Almeida membro suplente representantes da
Coordenadoria Estadual de Telessaúde - CETEL; Patrícia Marques Magalhães membro titular
representante do COSEMS; 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; Karine Ferreira da Costa membro suplente representante da Universidade Católica Dom Bosco
- UCDB; Maria Elizabeth Araújo Ajalla membro suplente representante da Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul – UFMS; Anísio Guilherme da Fonseca membro titular representante do
Conselho Estadual de Saúde – CES e Maristela Amaral de Matos Rios, secretária executiva da
CIES, além do participante Mirosmar Neto do município de Água Clara. Edgar cumprimentou a
todos, mencionou ser esta a última reunião deste ano bem atípico, a maiorias das reuniões foram via
remota, não há certeza de quando irá voltar de forma presencial, talvez ainda mais um semestre do ano
que vem para controlar essa situação de pandemia Covid-19, as reuniões presenciais são importantes
para ter um debate, uma discussão maior em relação à política de educação permanente. Informou as
três pautas: Aprovação do Calendário de reuniões da CIES de 2021; Telessaúde MS - Oferta de Teleeducação: Curso de Qualificação em Saúde da Família e Etapas do Processo de Implantação do Plano
Municipal de Educação Permanente em Saúde/PMEPS no município de Dourados/MS. Quanto ao
calendário de reuniões da CIES, perguntou se todos concordavam com as datas sugeridas pela
secretaria executiva, os presentes concordaram ficando assim aprovado o calendário de reuniões da
CIES de 2021. Edgar passou a palavra para Márcia Cereser que cumprimentou a todos e apresentou
Wellington, coordenador pedagógico, que está contribuindo com os demais membros da equipe na
construção e oferta do Curso de Qualificação em Saúde da Família, na modalidade à distância em
parceria com o Ministério da Saúde. Neste momento, o curso passou para um novo formato, para
contemplar de forma mais ampla os profissionais da atenção primária; o curso irá ser ofertado a partir
de 1º de fevereiro de 2021; o público alvo são os profissionais da Atenção Primária em Saúde (APS)
das quatro macrrorregiões do estado de Mato Grosso do Sul - Dourados, Três Lagoas, Campo Grande
e Corumbá; com duração de 45 horas, prazo de três meses para conclusão e autoinstrucional; será
pactuada a oferta do curso com os municípios por meio de um termo de adesão na Comissão
Intergestores Bipartite - CIB em janeiro de 2021 e intenção de a cada trimestre emitir um relatório para
acompanhamento dos gestores, contendo informações dos cursos e a progressão dos alunos inscritos;
esta ferramenta será útil para os gestores para o monitoramento dos seus municípios, integrando os
planos de saúde com os processos educativos. O curso tem como eixos temáticos: Princípios e
diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) - 10h; A Atenção Primária como gestora e ordenadora do
cuidado - 10h; Redes de atenção à saúde - 10h; Mecanismos e ferramentas de planejamento da APS 10h e Telessaúde como suporte à APS - 5h, sendo 45 horas. A carga horária foi reduzida para ter uma
maior adesão dos trabalhadores da saúde. Preferencialmente o público-alvo são os profissionais da
atenção primária à saúde, porém, não há intenção de impedir a inscrição de outros profissionais com o
interesse em fazer este curso. Wellington informou que o curso tem 5 eixos principais com divisão de
quatro unidades para tornar o conteúdo mais fluido; apresentou, designer, estética do curso, que foi
reformulado, atualizado, bem como a forma da interação das atividades dentro do ambiente virtual de
aprendizagem. Tem a apresentação do conteúdo que conectam aos vídeos, os materiais bibliográficos e
assuntos, complementares do curso. Silvia perguntou quanto à certificação e Wellington respondeu
que será ao final do curso e não haverá micro certificações. Márcia mencionou que o curso está
funcional para estimular a participação e é um desafio para o Telessaúde executar e ofertar o curso
neste formato autoinstrucional. Edgar perguntou se incluem no público alvo os agentes comunitários
de saúde. Márcia respondeu que sim, é para todos os profissionais da APS. Patrícia perguntou a
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quantidade de vagas. Márcia mencionou que não tem limite de vagas é por livre demanda, já que é
autoinstrucional. Wellington irá fazer o acompanhamento, monitoramento, avaliação e apoio das
dificuldades encontradas pelos alunos. Wellington mencionou quanto ao formato do curso, que
depende muito da autonomia do profissional, pois não tem a figura do tutor, e por isso tem uma linha
mais diretiva e objetiva. Maria Elizabeth questionou se existiria a possibilidade da oferta do curso
também para os estudantes de graduação em saúde. Márcia respondeu que, no momento ainda não, e
lembra que o Telessaúde, segue um plano de trabalho em convênio com o Ministério da Saúde e tem
meta estabelecida com prioridade para os profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde, mas
coloca abertura para futuras possibilidades de ampliação. Agradeceu e solicitou a todos o apoio na
divulgação do curso e mencionou que vai apresentar dia 04 de dezembro na CIB aos gestores. Patrícia
mencionou a importância da divulgação deste curso no grupo e colocou o COSEMS a disposição para
serem parceiros e divulgação do curso. Edgar agradeceu a Márcia e Wellington pela apresentação e
passou a próxima pauta para Josiane explicar como foi o processo implantação do Plano Municipal de
Educação Permanente em Dourados. Josiane mencionou que o processo está acontecendo, não se
finda nunca. Desde 2010, dentro da Secretaria Municipal de Saúde de Dourados/SEMS tem uma
comissão instituída que trabalha com estágios e educação permanente, mas só em 2019 saiu uma
resolução que o instituiu. A estrutura do Núcleo de Educação em Saúde de Dourados tem uma
gerência e um apoio administrativo, que funciona em uma sala dentro da Secretaria Municipal de
Saúde; o núcleo gerencia, trabalha com toda a solicitação de campo de estágio, pesquisas, projetos de
extensão, trabalhos e questões de educação permanente, a discussão do Contrato Organizativo de Ação
Pública Ensino-Saúde/COAPES e demais assuntos pertinentes à educação em saúde. O Plano
Municipal de Educação Permanente em Saúde/PMEPS de Dourados começou com a publicação da
Resolução/SEMS nº 52 de 10 de setembro de 2019, construído em cinco eixos: Práticas integrativas e
complementares no SUS; Integração entre Ensino e Serviço; Gestão em Saúde; Atenção a Saúde e os
Processos Educacionais; a Resolução está baseada em um processo de 2017 até 2019, junto com a
CIES, de pensar na elaboração do PMEPS dentro das cinco redes prioritárias: Rede Cegonha, Rede de
Atenção Psicossocial/RAPS, Rede de Urgência e Emergência/RUE, Rede de Atenção a Pessoas com
Doenças Crônicas e Rede de Atenção a Pessoa com Deficiência/RAPD; todo o trabalho desenhado
junto a CIES foi aplicado no município de Dourados, através de vídeos e da metodologia de
problematização, em média 100 servidores participaram deste processo. O plano tem um grupo
condutor com pessoas da Educação, das Universidades, da Atenção, da Gestão e do Controle Social e
da Saúde Indígena. O grupo condutor foi dividido pelos cinco eixos, entre 2018/2019 com vários
encontros e o plano foi publicado em outubro de 2019. Josiane explanou as várias ações e atividades
do plano que serão publicados em diário oficial e o grupo condutor tem o objetivo de conseguir
concretizar os cursos, elencar as prioridades e o emprego das metodologias adotadas. No eixo cinco, o
grupo condutor propôs o Observatório em Saúde, onde dentro da página da prefeitura tenha divulgação
do que acontece de Educação Permanente em Saúde/EPS no município. O objetivo deste Observatório
é articular os campos de educação e do trabalho, diminuir as hierarquias e as dificuldades da gestão em
conhecer as pesquisas. Também tem a proposta da criação da certificação de qualidade das unidades de
saúde, baseada no modelo de Campo Grande. A proposta de estruturação do núcleo necessita de um
amadurecimento através de um apoio técnico ou uma coordenadoria de assuntos acadêmicos e cursos
técnicos, uma coordenação de residências municipais dentro do município e uma coordenação
responsável pelo PMEPS, que possa corroborar com o grupo condutor do município de Dourados para
ser uma referência para a região, em média 120 pessoas estão participando deste movimento que ainda
está construção. Edgar parabenizou o trabalho que está muito rico e o trabalho ser uma referência para
o Estado. Anísio parabenizou a Josiane pelo trabalho da equipe e desejou que continuassem, mesmo
com as mudanças na coordenação, com esta construção coletiva, possa se instituir uma política de
Estado, não para os governantes, mas para a população, consolidando este processo tão rico.
Mencionou a presença dos usuários do controle social é bastante positivo, também alertou para a
importância da questão da saúde indígena e que dentro do controle social tenha um fórum permanente
em saúde com ênfase na educação popular. Edgar reforçou a importância de a Josiane compartilhar
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suas experiências, do município de Dourados e a importância do núcleo como ponto de referência para
as atividades educativas. Josiane agradeceu e parabenizou a todos, pois começou com a proposta do
Estado. Edgar mencionou que Maristela está preparando as atas das 98ª e 99ª das reuniões da CIES,
pois teve um período curto entre as reuniões e por estar de férias não teve tempo hábil para a
elaboração das atas, assim as aprovações das duas atas serão feitas na primeira reunião em fevereiro de
2021. Silvia fez o convite para o Ciclo de Debates Online que está sendo promovido pela ETSUS em
parceria com a FIOCRUZ e o Telessaúde, sendo três mesas, uma hoje, uma no dia 9 e outra no dia 17
de Dezembro, reforçou o convite para participarem hoje da mesa às 13h30min em Saúde Mental e o
Trabalho em Saúde em tempos de pandemia da COVID-19 e depois vai ter um painel com três pessoas
do Estado, relatando experiências em relação a estratégias de apoio psicológico direcionados aos
Trabalhadores da Saúde de nível médio, solicitou a participação e divulgação, mencionou que há
planos de continuar no próximo ano, com os Ciclos de Debates Online, com propostas de outras
temáticas e agradeceu a todos. Edgar desejou feliz natal e feliz final de ano, agradeceu a presença de
todos e finalizou a reunião às dez horas e cinco minutos e eu, Maristela Amaral de Matos Rios,
lavrei a presente ata que será aprovada na próxima reunião.
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