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No dia quatorze de julho de 2021, às nove horas e cinco minutos, reuniram-se on-line, os
membros da Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço (CIES), para a centésima
quinta reunião ordinária. A reunião foi coordenada por Wellington Rodrigues de Almeida da
Coordenadoria Estadual de Telessaúde - CETEL e contou com a presença dos demais membros
desta comissão: Edgar Oshiro membro titular e Marcia Naomi membro suplente
representantes da Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser – ESP; Newton Figueiredo
membro titular representante da Escola Técnica do SUS Profª Ena de Araújo Galvão/ETSUS;
Marcia Cereser Tomasi membro titular representante da Coordenadoria Estadual de
Telessaúde - CETEL; Josiane F. Peralta Dan membro titular representante da Comissão
Intergestores Regional da Macrorregião de Dourados – CIR; Bruna Fernanda B. Queiroz
membro suplente representante da Comissão Intergestores Regional da Macrorregião de Três
Lagoas – CIR; Maria Elizabeth Araujo Ajalla membro suplente representante Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul/UFMS; 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 A. Matos Rios, secretária
executiva da CIES, além das participantes: Maria de Lourdes Oshiro e Inara Pereira da ESP,
Lucimara Magalhães e Ionise Catarina Piazzi da Secretaria Municipal de Saúde de Campo
Grande. Wellington cumprimentou a todos, mencionou a pauta: Aprovação da ata 104ª reunião
ordinária da CIES; "Telessaúde Agora"; II Seminário de Educação Permanente em Saúde e o
informe do 5º Meeting Nacional de Farmácia Clínica. Perguntou se teria alguma alteração na
ata, não havendo, a ata da 104ª reunião CIES foi aprovada e passou a fala para Marcia Naomi
que cumprimentou a todos e relembrou o II Seminário de Educação Permanente em Saúde,
evento que era para ter acontecido no ano anterior, mas devido a pandemia a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior/CAPES estendeu o prazo para o fim deste ano de
2021 e solicitou por ofício a data da realização do evento e o formato, foi respondido com as
datas 24, 25 e 26 de novembro de 2021, no formato presencial, a CAPES enviou novo ofício
informando que o evento poderia ser virtual. Na 91º reunião de vinte de novembro de 2019,
ficou acordado que a CIES seria a coordenada deste evento, há época as parcerias foram a
Fiocruz, UEMS, UFMS, ABEN, SES, UFGD e UFRS; o CEE ficou de dar um retorno da
participação. É um evento de grande porte, como será virtual pode ser a nível nacional, com a
submissão de trabalhos, com proposta de premiação dos melhores trabalhos, painéis com
pessoas referência na Educação Permanente e oficinas. Como foi pactuado junto CIES e ESP, há
a necessidade de começar os trabalhos e organizar os valores que podem ser gastos dentro dos
critérios que a CAPES estabeleceu, sendo assim sugeriu agendar uma reunião para o dia 22/07
as 15:30, para discutir a programação do evento e disponibilizou o espaço para perguntas, não
havendo, ficou pactuada a reunião citada. Inara cumprimentou a todos e apresentou o projeto
"Telessaúde Agora" que visa a Integração do Telessaúde com os municípios do Estado de Mato
Grosso do Sul, elaborado pela Gerência de Pesquisa, Extensão e Inovação em Saúde com o
intuito de aumentar a utilização das ofertas de teleconsultoria e tele-educação pelos profissionais
da Atenção Primária em Saúde (APS), serão realizadas oficinas educativas on-line, com duração
de seis meses, os gestores municipais de saúde devem indicar apenas um profissional da APS ou
da Educação Permanente em Saúde, inscrições entre os dias 01 e 15 de Julho. Além do projeto
colaborar para institucionalizar as atividades do Telessaúde/MS na APS, os municípios que
apresentarem melhor desempenho nas atividades do projeto serão premiados, o projeto está
sendo divulgado nas redes sociais da ESP. Maria de Lourdes cumprimentou a todos e solicitou
a divulgação do 5º Meeting Nacional de Farmácia Clínica, da assistência farmacêutica, que será
de 22 a 25 de setembro deste ano, com inscrições abertas para trabalhos científicos. O prazo
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para submissão dos trabalhos vai até dia 6 de agosto, em duas categorias: acadêmicos
(graduação e pós-graduação) e profissionais. Além da categoria (trabalho acadêmico ou
profissional), cada trabalho deverá ser classificado em uma das seguintes modalidades:
Assistência Farmacêutica, Educação Farmacêutica, Farmacotécnica, Farmacovigilância, Gestão
Farmacêutica, Seguimento Farmacoterapêutico, Farmácia Hospitalar, Práticas Integrativas e
Complementares e outras. O resultado dos aprovados será dia 10 de setembro, será emitido um
certificado por trabalho aprovado, serão premiados o melhor trabalho na categoria profissional e
o melhor trabalho na categoria acadêmico, os premiados serão anunciados no encerramento do
evento e está sendo divulgado nas redes sociais da ESP. Marcia Naomi informou que o Curso
de reabilitação para a síndrome pós-Covid na APS, está com inscrições abertas de 14 a 23 de
julho, para todos trabalhadores de nível superior que atuam na APS, com nove encontros e
duração de dois meses. Este curso aborda a reabilitação em vários âmbitos: vida funcional;
neuropsiquiatria/psicológica; reabilitação pulmonar e fisioterápica, com intuito de
instrumentalizar os profissionais para o cuidado. Mencionou que a ESP está envolvida nestes
processos, convidou a todos para estimular a participação nesta qualificação e comentou que a
ESP está sendo procurada por escolas de saúde pública, secretarias estaduais e municipais de
outros Estados, por conta das diversas ofertas de qualificações. A ESP está sendo reconhecida
como referência em outros Estados, mas é importante ter este reconhecimento e participação dos
trabalhadores de Mato Grosso do Sul também. Wellington agradeceu a todos e finalizou a
reunião às nove horas e quarenta minutos e eu, Maristela Amaral de Matos Rios, lavrei a
presente ata que será aprovada na próxima reunião.
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