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No dia dezoito de abril de 2022, às nove horas e quatro minutos, reuniram-se on-line, os membros 1 
da Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço (CIES), para a centésima décima segunda 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; Newton Gonçalves de Figueiredo membro titular e Ewângela Aparecida 6 
Pereira membro suplente representantes da Escola técnica do SUS/ETSUS; Marcia Naomi Santos 7 
Higashijima membro suplente representantes da ESP; Sandra Regina Imada Akimura membro 8 
titular representante da Comissão Intergestores Regional da Macrorregião de Dourados – CIR; 9 
Dilene Ebeling Vendramini Duran membro suplente representante da Comissão Intergestores 10 
Regional da Macrorregião de Corumbá – CIR;  Débora Dupas Gonçalves do Nascimento membro 11 
suplente representante da FIOCRUZ; Karine Ferreira da Costa membro suplente representante da 12 
UCDB; Cássia Reis membro titular representante da UEMS; Hevelen Andreza da Silva Chaparro 13 
membro suplente representante da Gerência de Educação Permanente-GEP/SESAU; Joseley 14 
Adimar Ortiz membro suplente representante do Conselho Estadual de Educação/CEE e Maristela 15 
A. Matos Rios, secretária executiva da CIES, além dos participantes: Maria de Lourdes Oshiro da 16 
ESP, Valéria Monreal da CETEL, Juliana Rodrigues Salim de Três Lagoas, Michelle Mocellin 17 
Peruzzo do HRMS e Cláudia Lima de Abreu Billieri de Sonora. Edgar cumprimentou a todos, 18 
mencionou a pauta: Aprovação da ata 111ª reunião ordinária da CIES; Atuação do Núcleo de 19 
Educação Permanente em Saúde/NEPS em Três Lagoas; Oferta de Telediagnóstico em 20 
Dermatologia e Eletrocardiograma - Situação atual no estado do MS e informe credenciamento de 21 
Pessoas Físicas para atuar na Escola Técnica do SUS/ETSUS. Perguntou se teria alguma alteração 22 
na ata, não havendo, a ata da 111ª reunião CIES foi aprovada e passou a fala para Marcia Cereser 23 
que cumprimentou a todos, mencionou que a CETEL, tem uma proposta de ampliação das ações 24 
com ofertas inovadoras, atualmente temos duas ofertas de telediagnóstico em andamento; 25 
Telediagnóstico em Dermatologia (Telessaúde/MS com apoio do Telessaúde/SC) e 26 
Eletrocardiograma/ ECG (Telessaúde/MS com apoio do Centro de Telessaúde do Hospital das 27 
Clinicas da Universidade Federal de Minas Gerais - CT-HC/UFMG). Passou a fala para Valéria que 28 
cumprimentou a todos e explanou sobre a capacitação para implantação e continuidade nos 29 
municípios que apresentam o serviço de telediagnóstico. Valéria ressaltou que os exames do 30 
serviço de apoio ao diagnóstico são realizados em uma determinada localidade e enviados para 31 
emissão de laudo por meio de um sistema de Telemedicina e Telessaúde (STT). Esta oferta de 32 
Telediagnóstico em Dermatologia faz parte do Plano de Trabalho do Telessaúde/MS iniciado na 33 
Macrorregião de Três Lagoas. O município solicitante define qual unidade de saúde será o ponto de 34 
telediagnóstico, onde ficará o aparelho e quais profissionais de enfermagem a serem capacitados, e 35 
que os profissionais médicos, os cadastrados. Na capacitação a distância de telediagnóstico em 36 
dermatologia realizada por Santa Catarina, é feito a orientação da inserção dos dados do paciente no 37 
sistema e de como realizar o registro fotográfico das imagens das lesões. Ao todo foram realizados 38 
153 exames de dermatologia na macrorregião Três Lagoas (desde a implantação em outubro/2019) e 39 
237 exames na macrorregião de Corumbá (desde a implantação em julho/2021). Para implantação 40 
do telediagnóstico em eletrocardiograma foi realizado um levantamento de quais municípios tinham 41 
equipamento compatível ao CT-HC/UFMG, foram constados 21 municípios com compatibilidade 42 
de equipamento. Para adequação, o município precisa ter uma sala sem interferências externas, um 43 
computador específico para o eletrocardiograma e com boa conectividade. A capacitação presencial 44 
pelo Telessaúde/MS é feita com a apresentação do programa e do serviço, orientação de como 45 
inserir dados do paciente no sistema e como realizar o ECG com o correto posicionamento dos 46 
eletrodos. Foram realizados 1036 exames de Tele ECG em 9 municípios desde a implantação em 47 
novembro/2021 e há previsão de implantação de Tele ECG em mais 8 municípios de MS em 48 
maio/2022. Marcia Cereser informou que foi publicado a resolução nº 42/CIB/SES com as 49 
condições necessárias para implantação, estruturas mínimas e as marcas de equipamentos 50 
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homologadas pelo CT-HC/UFMG e relatou algumas experiências ocorridas a campo. Edgar 51 
agradeceu, parabenizou os servidores do Telessaúde pelo trabalho e passou a fala para Juliana 52 
coordenadora do Núcleo de Educação Permanente em Saúde/NEPS de Três Lagoas que 53 
cumprimentou a todos, mencionou que iniciaram as atividades em 16 de novembro de 2021. A 54 
equipe é composta por Juliana e Jamila. Nesse tempo utilizaram a estratégia de visitas técnicas de 55 
dezembro/2021 a fevereiro/2022 nas unidades de saúde do município de Três Lagoas, com   56 
levantamento de indicadores, nós críticos, pontos de falha nos processos de trabalho que precisavam 57 
de intervenção para treinamento e capacitação dos trabalhadores. Para isso foram realizados: 58 
Integração em saúde em 2 dias, onde todos os coordenadores explicaram a importância da sua 59 
unidade dentro da rede; Curso de Gestão e Liderança com 12 palestras de temas variados para o 60 
empoderamento do líder, para serem mais resolutivos nas decisões e com mais ferramentas de 61 
trabalho; Treinamento de feridas; Oficinas junto com os servidores para elaboração dos fluxogramas 62 
dos processos de trabalho dos serviços prestados; Treinamento para reunião de equipe com seus 63 
passo a passo teórico e prático; Capacitação obstétrica de pré-natal com adesão de 89% dos médicos 64 
e 99% dos enfermeiros, foram 3 dias com teoria e prática; Apoio na elaboração do manual da saúde 65 
coletiva com rotinas e normas; Integração dos novos servidores da saúde da prefeitura de Três 66 
Lagoas. Informou que convidou cantores e fisioterapeutas como estratégia no início de cada oficina 67 
para conseguir a adesão dos servidores. E também implantou nas unidades, o servidor do mês, como 68 
ato e lembrança simbólica para incentivo e que os trabalhos do NEPS de Três Lagoas vêm sendo 69 
desenvolvido com uso de criatividade e finalizou agradecendo a todos. Edgar agradeceu, 70 
parabenizou o brilhante trabalho, mencionou estar surpreso com todas as ações já realizadas pelo 71 
NEPS Três Lagoas, reforçou a importância do fluxo, da comunicação, do processo de trabalho na 72 
educação permanente e informou que a CIES é um espaço para auxiliar os municípios em suas 73 
necessidades. Claudia cumprimentou a todos, parabenizou Juliana pelo ótimo trabalho e 74 
mencionou que em Sonora os trabalhos foram descontinuados em 2019 e estão sendo retomados, 75 
este trabalho de levantamento já havia sido feito, mas as equipes mudaram e será feito o trabalho 76 
das capacitações dos novos integrantes. Marcia Naomi cumprimentou a todos, parabenizou Juliana 77 
pelo lindo trabalho e sugeriu que na organização da rede chamem o setor de planejamento para 78 
serem colaboradores neste trabalho e no dimensionamento e perfil de competências da força de 79 
trabalho, a Gestão do Trabalho). Edgar passou a fala para Ewangela que divulgou o 80 
Credenciamento de Pessoas Físicas para atuar na Escola Técnica do SUS/ETSUS, para seleção de 81 
pessoas físicas para integrar o banco de credenciados para prestação de serviços atuando na função 82 
de Consultor, Coordenador de Curso, Instrutor, Tutor, Supervisor de Estágio e outras atividades 83 
pertinentes para realizar as atividades educativas de 2022, as pessoas irão observar cada curso, fazer 84 
a inscrição no perfil adequado, podendo se inscrever em mais de um dependendo da formação, 85 
mencionou os cursos e suas vagas. Newton informou que após fazer o cadastro com dados pessoas e 86 
e-mail, tem acesso ao link: https://credenciamentoetsusms.saude.ms.gov.br/ ao edital e anexos. 87 
Edgar agradeceu a todos, finalizou a reunião às dez horas e cinquenta minutos e eu, Maristela 88 
Amaral de Matos Rios, lavrei a presente ata que será aprovada na próxima reunião.  89 


