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A Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço-CIES/GO, foi instituída pelo 

Ministério da Saúde em 20 de agosto de 2007 visando novas diretrizes e estratégias para a 

implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde conforme a portaria 

1996/2007, que considera a necessidade de qualificação e implementação do processo de 

descentralização.  Nossa função é apoiar as CIR nas construções dos Planos regionais, 

articular, propor estratégias de intervenção no campo da formação e desenvolvimento, 

incentivar o desenvolvimento da EPS, ampliando a capacidade pedagógica em toda rede de 

saúde, acompanhar e monitorar as ações e estratégias em EPS, apoiar e cooperar com gestores 

nas discussões sobre EPS, na proposição de intervenções e no planejamento e cumprimento 

dos compromissos assumidos nos respectivos Termos de Compromisso de Gestão.  

Sendo uma comissão bastante atuante, fomos convidados a participar na coordenação 

pedagógica do Comitê Estadual de Organização das RAS para Enfrentamento à 

Pandemia pela Covid-19 na pessoa de nossa presidente Edy-Lamar Borges de Jesus e Sousa. 

Após nossa primeira participação no comitê, a CIES estadual se reuniu com sua   

equipe de liderança e foi estabelecido algumas estratégias de ações para dar suporte e apoio na 

divulgação do Guia Orientador de Enfrentamento ao Covid-19.  

Nas discussões foi detectado que o Guia Orientador de Enfrentamento ao Covid-19 

é um grande processo de Educação Permanente e assim a CIES tem o seu momento de 

mostrar aos gestores o quanto essa comissão é necessária para que a EPS nos municípios se 

fortaleça em todo território do Estado de Goiás. 

 

Das Estratégias: 

 

1.  Questionário de Monitoramento das ações do Guia orientador para o enfrentamento 

da Pandemia na RAS; 

2.      Solicitação de apoio a Superintendência da Escola de Saúde de Goiás para a 

divulgação do questionário; 

3.      Solicitação de reunião com os Coordenadores das Regionais de Saúde e também 

com os coordenadores para uma maior interação conjunta das ações; 

4.      Solicitação de apoio ao Conselho de Saúde para que fosse divulgado o Guia aos 

Conselhos Regionais de Saúde; 

5.      Solicitação a Superintendência a Escola de Saúde de Goiás para que fosse enviado 

aos coordenadores de EPS a listagem de contatos dos ACS/ACE para a divulgação do 

Guia. 

6.      Reuniões com as Macrorregiões para detectar quais as: 

 

 Dificuldades encontradas no processo; 

 Metas e estratégias. 

 
Das Ações da CIES Estado-GO: 

 

Nossa primeira ação foi a construção de um questionário de Monitoramento das ações do 

Guia orientador para o enfrentamento da Pandemia na RAS, por nossa subcoordenadora 

pedagógica Julia Beatriz Dani Rinaldi e enviado as perguntas à gerente de Pesquisa da SESG 

Fernanda Pimentel e para o COSEMS na pessoa da Carla Guimarães para eventual recusa de 

algumas perguntas e que após finalizado, partimos para a; 
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Execução de nossa segunda ação que foi enviar a Superintendência da Escola de Saúde de 

Goiás via SEI, solicitando que fosse enviado pela coordenação de apoio as regionais, a todos 

os coordenadores regionais de Educação Permanente par a divulgação do mesmo e após 

retorno das respostas, fosse feito um relatório que será apresentado na reunião do Comitê. 

 

Nossa terceira ação foi solicitar ao Conselho Estadual de Saúde, apoio para que enviasse o 

material do Guia de Enfrentamento ao COVID-19 aos Conselhos municipais para 

conhecimento e divulgação. Segundo resposta do Conselho Estadual de Saúde, enviada por e-

mail referente a nossa solicitação de apoio junto aos Conselhos Municipais no SEI-CIES Nº 

202000010029459, o presidente do Conselho Estadual de Saúde, promoveu a divulgação 

através da ferramenta WhatsApp, devido fazer parte do grupo de Presidentes de Conselho de 

Saúde, o qual conta com os 246 presidentes municipais do Estado de Goiás. E pela ferramenta 

WhatsApp, foi nos informado que, será feito um vídeo solicitando esse apoio a divulgação do 

Guia Orientador de Enfrentamento ao Covid-19 e posteriormente enviado a esses contatos. 

 

Nossa quarta ação foi solicitar uma reunião da Escola de Saúde de Goiás – ESG, que se 

fizesse uma reunião com todos os coordenadores das Regionais, e coordenadores de EPS, 

para que nas regionais, pudesse haver uma maior interação de todas as coordenações com a 

coordenação de EPS como uma coordenação de estratégia para melhor desempenho das 

atividades e melhor disseminação do Guia de Enfrentamento à COVID-19.  

 

Nossa quinta ação, foi solicitar a Superintendência da Escola de Saúde que enviasse do seu 

banco de dados, os contatos de todos os ACS/ACE aos coordenadores de EPS, para que o 

Guia Orientador de Enfrentamento ao Covid-19, pudesse chegar ao conhecimento de 

todos os agentes e melhor atuação desses atores.  

 

Nossa sexta ação, foi fazer reunião com os Núcleos Macrorregionais para que eles pudessem 

nos falar das dificuldades, metas alcançadas e desejadas e estratégias usadas para chegar ao 

objetivo desejado. 

Após nos reunir com os cinco núcleos macrorregionais, foram feitos os levantamentos das 

dificuldades. 
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Reunião dia 21/09/2020 

Dificuldades elencadas pelo núcleo macrorregional Centro Oeste: :  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

1. Falta de integração das coordenações das regionais; 

2. Continuidade das discussões em CIR sobre CIES; 

3. Muitas reuniões acontecendo ao mesmo tempo/ choque de agendas; 

4.  Os municípios demoram na devolutivas tanto do guia, quanto de rotina da regional; 

5. Problemas de conectividade. 

 

Metas e Estratégias: 

 

1. Proposta de reuniões semanais ou mensais para acompanhamento do Guia.  
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Reunião dia 25/09/2020 

Dificuldades elencadas pelo núcleo macrorregional Centro Sudeste: :  

 

 
 
 

1. Muitas reuniões acontecendo ao mesmo tempo/ choque de agendas; 
2. Grandes diferenças entre municípios grandes e pequenos, com baixa cobertura de APS; 
3. Dificuldade de entendimento do surgimento do Guia Orientador e da Implantação e adesão 

dos municípios; 
4. Organização das oficinas desiguais (umas com conteúdo adequados ao tempo e outras com 

muito conteúdo para pouco tempo); 

5. Dificuldade no monitoramento das ações (não sabem como fazer); 

6. Período eleitoral nos municípios (Gestores envolvidos no processo eleitoral); 

7. Equipamentos das regionais não são equipados para as reuniões online-(computadores sem 

microfones e câmeras); 

8. Internet nas regionais com baixa velocidade o que impede mais que uma reunião ao mesmo 
tempo. 

 

Metas e Estratégias: 
 

1. Monitoramento de repescagem dos municípios que não participaram no 1º momento 

e/ou participaram de algumas oficinas; 

2. Apresentar o guia ao gestor; 

mailto:ciesestadogoias@gmail.com
mailto:-gabinete.escoladesaude@goias.gov.br


7 
Superintendência da Escola de Saúde do Estado de Goiás 

 Comissão Permanente de Integração de Ensino-Serviço  
Secretaria Executiva da CIES Estado-GO 

 
Rua 26,  521 – Bairro Santo Antônio – CEP 74.853 -070 – Goiânia/GO 

Fone:  (62) 32013409 -  e-mail:  ciesestadogoias@gmail.com (62) 32013410 -gabinete.escoladesaude@goias.gov.br 
A Gerência de Ouvidoria da Secretaria de Estado da Saúde quer ouvir você. 

ou pelo e-mailouvidoria@goias.gov.br 

 

 

 

 

3. Planejamento das oficinas com os diversos atores da região de saúde, para fortalecer o 

núcleo regional; 

4. Alinhamento conceitual do guia em todos os municípios. 

 

 

Reunião dia 02/102020 

Dificuldades elencadas pelo núcleos macrorregionais Nordeste e Sudoeste: :  

 
 

 
 
 

 
 
 

1. Choque de agendas, com muitas reuniões ao mesmo tempo; 

2. Equipamentos (computadores) das regionais não são equipados para as reuniões 

online- (computadores sem microfones e câmeras); 

3. Internet nas regionais com baixa velocidade o que impede mais que uma reunião ao 

mesmo tempo; 
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4. Momento político nos municípios e os mesmos não dão devolutivas das demandas 

solicitadas; 

5. Dificuldade de monitoramento das ações do guia, visto que não tem um instrumento 

norteador. 
 

Metas e Estratégias: 

 
1. Pensar em um instrumento de monitoramento das ações do guia orientador; 
2.  Apoiar na elaboração do Plano de Ação dos municípios 

 

Reunião dia 05/10/2020 

Dificuldades elencadas pelo núcleos macrorregionais Centro Norte: :  

 
 

 
 
 

1. Momento político nos municípios com grande interferência política nas ações e 

rotatividade de funcionários; 

2. Problemas com conexão de internet, lenta ou inexistente, nos municípios e nas 

regionais, com grande choque de agenda; 

3. No município uma pessoa é responsável por várias coordenações, o que sobrecarrega o 

trabalho e devido a várias reuniões entra na reunião apenas para ter presença, mas não 

está efetivamente nela; 
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4. Muitas notas técnicas para serem analisadas, leis e informes, dificultando o 

entendimento e trabalho dos profissionais da ponta; 

5. Falta de respeito com o tempo do município na execução das ações propostas; 

6. Falta de interesse e adesão de alguns gestores ao Guia Orientador; 

7. Os municípios demoram na devolutivas, tanto do guia quanto de rotina regional; 

8. Falta de RH nos municípios e nas regionais (específico na regional Norte); 

9. Internet nas regionais com baixa velocidade o que impede mais que uma reunião ao 

mesmo tempo; 

10. Equipamentos (computadores) das regionais não são equipados para as reuniões online 

- (computadores sem microfones e câmeras); 
 
 

Metas e Estratégias: 

 
 

1. Divulgação do Guia orientador nas reuniões de CIR, e quando for o caso ao gestor 
particularmente; 

2. Utilização da ferramenta do WhatsApp como forma de divulgação e interação das ações do 
Guia Orientador; 

3. Revisão do PAREPS como ferramenta na implantação das ações do guia orientador, revisão 
realizada pelos gestores municipais; 

 
 
CONFORME AS DIFICULDADES RELATADAS EM TODAS AS REGIÕES.  
 

 
 
Segue abaixo relacionadas: 
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MAIORES DIFICULDADES: relacionadas da maior para a menor. 
 

1. Conectividade nas Regionais e nos municípios (velocidade baixa/ a rede contratada 
não suporta a quantidade de conexão ao mesmo tempo para reuniões). 

2. Eletrônicos sem as ferramentas necessárias (microfone e câmera e alguns aplicativos 
para um trabalho mais rápido e eficiente). 

3. Choque de agendas – várias reuniões ao mesmo tempo - (falta de planejamento ou 
planejamento ineficiente). 

4. Dificuldade de monitoramento das ações do guia. 
5. Momento político (gestores envolvidos com o processo eleitoral). 
6. Demora nas devolutivas dos municípios. 
7. Falta de interesse no guia. 
8. Falta de recursos humanos nos municípios e regionais. 
9. Sobrecarga de funções nos municípios (servidores cobrindo 2 ou 3 coordenações ao 

mesmo tempo). 
 

 
              METAS E ESTRATÉGIAS:  
 

1. Proposta de reuniões mensais 
2.  para acompanhamento do Guia; 

3. Monitoramento de repescagem dos municípios que não participaram no 1º 

momento e/ou participaram de algumas oficinas; 

4. Apresentar o guia o gestor; 

5. Planejamento das oficinas com os diversos atores da região de saúde, para 

fortalecer o núcleo regional; 

6. Alinhamento conceitual do guia em todos os municípios; 
7. Pensar em um instrumento de monitoramento das ações do guia orientador; 
8.  Apoiar na elaboração do Plano de Ação dos municípios; 
9. Divulgação do Guia orientador nas reuniões de CIR, e quando for o caso ao gestor 

particularmente; 
10. Utilização da ferramenta do WhatsApp como forma de divulgação e interação das 

ações do Guia Orientador; 
11. Revisão do PAREPS como ferramenta na implantação das ações do guia orientador, 

revisão realizada pelos gestores municipais. 

 

A CIES estadual procura fazer seu trabalho, de forma a fortalecer a Educação Permanente em 

todas as regiões de saúde e para isso, não mede esforços para contribuir, com todas as ações 

que envolva EPS e sabemos que  o Guia Orientador de Enfrentamento ao Covid-19 é uma 

grande ferramenta de EPS, não apenas para esse momento de pandemia em que nos 

encontramos, mas para situações futuras, que necessitem fortalecer a capacitação, qualificação 

e o atendimento ao usuário do SUS dentro da  atenção primária, secundária e terciária, onde 

se oferece ações de promoção, prevenção e proteção à saúde em um território com integração 

entre os níveis e o aperfeiçoamento da gestão.  

O COVID-19 chegou inesperadamente e tem nos trazido desconforto, sabemos que muitos 

municípios não aderiram ao Guia Orientador de Enfrentamento ao Covid-19, mas a 

pandemia fez com que o município, para organizar suas ações  na  saúde  pública, teve que em  
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algum momento, aplicar as ações do Guia, mesmo que tecnicamente não tenham feito adesão. 

Sabemos também que COVID-19 veio para mostrar que a integralidade da rede de atenção é 

possível e eficaz quando aplicada de forma correta e coesa, como tem sido aplicada a essa 

pandemia.  

 

 

A CIES Estadual tem procurado fortalecer a Educação Permanente nas regiões para que 

possamos realmente atuar assessorando aos gestores colaborando no planejamento, avaliando, 

fornecendo estratégias para melhoria das ações nos municípios. 

Esperamos que nosso trabalho contribua em uma maior acessibilidade do Guia Orientador 

de Enfrentamento ao Covid-19. 
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