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No dia vinte e três de março de 2022, às nove horas e dez minutos, reuniram-se on-line, os membros 1 
da Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço (CIES), para a centésima décima primeira 2 
reunião ordinária. A reunião foi coordenada por Edgar Oshiro da Escola de Saúde Pública Dr. 3 
Jorge David Nasser/ESP e contou com a presença dos demais membros desta comissão: Marcia 4 
Bogena Cereser Tomasi membro titular representante da Coordenadoria Estadual de 5 
Telessaude/CETEL; Sandra Regina Imada Akimura membro titular representante da Comissão 6 
Intergestores Regional da Macrorregião de Dourados – CIR; Bruna Fernanda Barbosa Queiroz 7 
membro titular representante da Comissão Intergestores Regional da Macrorregião de Três Logoas 8 
– CIR; Silvia Helena Mendonça de Moraes membro titular representante da FIOCRUZ; Rita de 9 
Cássia Bertolo Martins membro titular e Ana Paula Dossi de Guimarães e Queiroz membro 10 
suplente representantes da UFGD; Karine F. Costa membro suplente representante da UCDB; 11 
Karine Cavalcante da Costa membro titular representante da Coordenação de Ações em Saúde - 12 
CAS/SES; Rafael Henrique da Silva membro suplente representante da Gerência de Ensino e 13 
Pesquisa – GEP/UFGD; Cássia Reis membro titular representante da UEMS; Andreia de Moraes 14 
Alves membro suplente representante do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul/HRMS e 15 
Maristela A. Matos Rios, secretária executiva da CIES, além dos participantes: Maria de Lourdes 16 
Oshiro e Tânia Ruth Ortiz Pereira da ESP, Vânia Paula Stolte e Douglas Rodrigues da Silva da 17 
CETEL. Edgar cumprimentou a todos, mencionou a pauta: Aprovação da ata 110ª reunião ordinária 18 
da CIES; Curso Cuidados com Feridas e Curativos para a Atenção Primária em Saúde/APS e 19 
Apresentação da Revista de Saúde Pública de MS, informe Projeto das Necessidades de Educação 20 
Permanente em Saúde. Perguntou se teria alguma alteração na ata, não havendo, a ata da 110ª 21 
reunião CIES foi aprovada e passou a fala para Marcia Cereser que cumprimentou a todos, 22 
mencionou que a Vânia participou da construção da proposta do curso Cuidados com Feridas e 23 
Curativos para a APS, agradeceu a presença dela e parceria junto a CETEL. Vânia cumprimentou a 24 
todos, mencionou que a proposta do curso Cuidados com Feridas e Curativos para a APS do Núcleo 25 
de Telessaúde de Mato Grosso em parceria com a UFMS campus de Três Lagoas, criado devido à 26 
grande demanda dos municípios, para oportunizar a atualização de profissionais da APS do Estado 27 
de Mato Grosso do Sul com formação em enfermagem, medicina, fisioterapia ou farmácia (referente 28 
a materiais) e posteriormente para estudantes da área da saúde, curso auto instrucional na 29 
modalidade de ensino a distância, com carga horária de 40h, com início na data de hoje. O curso 30 
tem quatro módulos: 1- processo de cicatrização de feridas; 2- principais tipos de feridas; 3- 31 
avaliando a pessoa com ferida; 4- curativos e os manuais que indicam os tipos de materiais que 32 
podem ser utilizados. Marcia Cereser reforçou o acordo de cooperação com a UFMS campus de 33 
Três Lagoas com os cursos de enfermagem e medicina, há o apoio dos docentes na teleconsultoria, 34 
teleducação e contribuíram na construção deste curso. Karine Cavalcante agradeceu aos 35 
idealizados do curso, pois existe realmente esta demanda referente a feridas e curativos. Silvia 36 
perguntou qual o público alvo na enfermagem, quais os recursos educacionais serão utilizados e 37 
parabenizou pelo curso. Vânia respondeu que o curso atende a técnicos de enfermagem, 38 
enfermeiros e quanto a recursos educacionais utilizam fotos e disponibilizam links de acesso a 39 
vídeos. Marcia Cereser informou que está em construção em parceria com a Escola Técnica do 40 
SUS/ETSUS a oferta de uma proposta prática para profissionais de nível médio de enfermagem. 41 
Edgar agradeceu e parabenizou a iniciativa da realização do curso e perguntou como chegaram a 42 
esta demanda. Vânia informou que as demandas são frequentes tanto em dermatologia, como aos 43 
manejos, organização dos materiais e quais materiais a serem adquiridos, inclusive os fitoterápicos. 44 
Edgar mencionou a importância do profissional em nutrição no tratamento de feridas para orientar 45 
a alimentação apropriada no auxílio da cicatrização e da busca por evidências e referências junto ao 46 
Ministério da Saúde. Vânia informou que o curso está voltado para a lesão e curativo, em uma 47 
atualização deste pode ser inserido um módulo para o profissional de nutrição e quanto as 48 
referências o Ministério da Saúde tem apenas o manual de cuidados com pé diabético e os manuais 49 
de tratamentos de feridas são municipais, foram utilizadas as referências mais atualizadas e 50 
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melhores evidências. Edgar mencionou a importância de trabalho multiprofissional e sugeriu esta 51 
complementação no curso. Vânia ratificou a importância desta complementação multiprofissional 52 
também com o profissional em psicologia. Edgar passou a próxima pauta para Maria de Lourdes 53 
que mencionou sobre a Revista de Saúde Pública de MS ser de todos, existem muitos produtos e 54 
situações interessantes que merecem ser publicadas, a revista está sendo produzida pela ESP, mas 55 
ela é do Estado de Mato Grosso do Sul, é oficial para os produtos de saúde pública, a divulgação é 56 
para que todos acessem e submetam seus resultados de trabalho. A revista tem duas publicações on-57 
line e semestral de manuscritos relacionados a saúde pública, artigos originais, artigos de revisão, 58 
relatos de casos ou de experiência e tem por objetivo ser um veículo de comunicação científica de 59 
informação especializada em saúde pública, saúde coletiva, educação na saúde e apresentou alguns 60 
exemplos de artigos publicados. Silvia perguntou se a revista atinge um público nacional. Maria de 61 
Lourdes respondeu que no próprio site da revista tem um marcador de quem são os leitores, a 62 
profissão e a região. Karine Cavalcante mencionou a possibilidade da criação de uma edição 63 
especial da revista com experiências na linha materno-infantil. Edgar reforçou esta importância e 64 
também da publicação referente a Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) e fez o 65 
informe referente a reunião do dia 11 de março junto com UNASUS, FIOCRUZ e o Instituto de 66 
Saúde Coletiva da Bahia sobre o   projeto de pesquisa das Necessidades de Educação Permanente 67 
em Saúde, onde os Estados falaram de suas experiências e suas necessidades e as novas etapas serão 68 
repassadas na CIES conforme o seu andamento. Edgar agradeceu a todos, finalizou a reunião às dez 69 
horas e quinze minutos e eu, Maristela Amaral de Matos Rios, lavrei a presente ata que será 70 
aprovada na próxima reunião.  71 


