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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES
COMISSÃO PERMANENTE DE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO – CIES
ATA 109ª REUNIÃO ORDINÁRIA
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No dia quinze de dezembro de 2021, às nove horas e quinze minutos, reuniram-se on-line, os
membros da Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço (CIES), para a centésima nona
reunião ordinária. A reunião foi coordenada por Newton Figueiredo da Escola Técnica do SUS
Profª Ena de Araújo Galvão/ETSUS e contou com a presença dos demais membros desta
comissão: Marcia Cereser Tomasi membro titular e Wellington Rodrigues de Almeida
membro suplente representantes da Coordenadoria Estadual de Telessaúde - CETEL; Sandra
Regina Imada Akimura membro titular representante da Comissão Intergestores Regional da
Macrorregião de Dourados – CIR; Bruna Fernanda B. Queiroz membro titular representante
da Comissão Intergestores Regional da Macrorregião de Três Lagoas – CIR; Ana Paula Dossi
de Guimarães e Queiroz membro suplente representante da UFGD; Karine F. Costa membro
suplente representante da UCDB; Joseley Adimar Ortiz membro suplente representante do
Conselho Estadual de Educação – CEE; Karine Cavalcante da Costa membro titular
representante da Coordenação de Ações em Saúde - CAS/SES; Rafael Henrique da Silva
membro suplente representante da Gerência de Ensino e Pesquisa – GEP/HU-UFGD; Patrícia
Marques Magalhães membro titular representante do Conselho de Secretários de Saúde Mato
Grosso do Sul – COSEMS, além dos participantes: Ricardo Amaral da ESP e Valéria
Monreal da CETEL. Newton cumprimentou a todos, mencionou a pauta: Aprovação da ata
108ª reunião ordinária da CIES; Oferta do curso de telediagnóstico eletrocardiograma-ECG;
Curso de qualificação Saúde da Família e informe do calendário previsto de reuniões CIES para
o ano de 2022. Perguntou se teria alguma alteração na ata, não havendo, a ata da 108ª reunião
CIES foi aprovada e passou a fala para Marcia Tomasi que cumprimentou a todos, informou as
duas pautas do CETEL e solicitou a explanação pela Valéria que cumprimentou a todos,
mencionou a ampliação das ofertas do programa Telessaúde, no mês de novembro teve início a
implantação do serviço de telediagnóstico ECG com uma oferta nacional em parceria com o
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais/HC-UFMG, os ECG eletivos e
de urgência são realizados nas unidades de saúde e enviados via internet ao HC-UFMG para
elaboração dos laudos que são finalizados com tempo médio de quinze minutos. Para
implantação deste serviço está sendo realizada a capacitação dos profissionais de enfermagem,
em vinte municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, municípios estes que possuem
equipamentos compatíveis aos do Estado de MG, nos meses de novembro e dezembro foram
implantados o serviço nos seis primeiros munícipios: Campo Grande; Rochedo; São Gabriel do
Oeste; Terenos; Jardim e Caracol, com previsão de implantação em mais quatorze municípios.
Marcia Tomasi mencionou que a equipe do Telessaúde foi treinada pelo centro de Telessaúde
de MG, tornaram se multiplicadores, repassando o treinamento e implantando ponto de
telediagnóstico de acordo com a capacidade e compatibilidade de equipamentos de cada
município, o acesso ao curso é no ead.saude.ms.gov.br. Karine Cavalcante perguntou se o HCUFMG, lauda os exames por 24h, Marcia informou que os exames são laudados 24h por
cardiologista especialista, sendo em média 15 minutos os de urgência e 2h os eletivos, o sistema
disponibiliza um comunicador para contato entre os profissionais especialista e clínico.
Wellington cumprimentou a todos, apresentou o andamento do Curso de qualificação Saúde da
Família que está com mil inscritos e trezentos e trinta e sete concluintes, o perfil dos
profissionais inscritos são em maioria enfermeiros e Agente Comunitário de Saúde e há três
inscritos de outros Estados. Newton mostrou o calendário previsto de reuniões da CIES do ano
de 2022, para ciência dos membros, agradeceu e desejou feliz ano novo a todos, finalizou a
reunião às nove horas e quarenta e sete minutos e eu, Maristela Amaral de Matos Rios, lavrei
a presente ata que será aprovada na próxima reunião.
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