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Se há um ano nós ainda estávamos perdidos diante da situação atípica causada
pela pandemia, agora já conseguimos enxergar uma luz no fim do túnel. É claro
que a luta não tem sido fácil e a batalha ainda não acabou. Mas diante de tantas
incertezas, a única certeza que temos até agora é que a ciência e a pesquisa foram
os alicerces de uma das maiores batalhas da humanidade do século XXI.

Diante deste cenário atípico, a equipe da Gerência de Pesquisa e Inovação da
Superintendência da Escola de Saúde de Goiás fez da 5ª Jornada Científica e 1ª
Jornada Nacional do Governo de Goiás um instrumento de diálogo sobre as
perspectivas atuais e futuras para a ciência e pesquisa no contexto da saúde
pública.

Para que isso acontecesse, a equipe organizadora trouxe para o evento, que foi
realizado nos últimos dias 24 e 25 de novembro, pesquisadores engajados nos
novos rumos que a ciência tem tomado. Tivemos a honra de ter a presença virtual
de um grande pesquisador na área de desenvolvimento de vacinas – Dr. Célio
Lopes. Contamos também com a participação de gestores que atuaram
diretamente na guerra contra a COVID-19 em nosso Estado: como a
superintendente de Vigilância em Saúde do Estado de Goiás, Flúvia Pereira
Amorim da Silva e da subsecretária de Estado da Saúde, Dra Luciana Vieira
Tavernard.

Seguindo a ideia de que este evento seria o local e o momento de discutir temas
que fizeram parte da nossa luta diária contra o novo Coronavírus, a equipe
organizadora fez questão de dar o enfoque científico para alguns assuntos muito
discutidos durante a pandemia – como os sistemas de informações e as famosas
fake news, saúde física e mental no home-office e os desafios da integração das
tecnologias em contextos educativos formais.

Como resultado, tivemos uma jornada de peso que contou com a participação de
quase 500 profissionais de saúde, gestores públicos, acadêmicos de todo Brasil.
Sem dúvida alguma os quatro eixos temáticos escolhidos para conduzir os
encontros contribuíram para o fortalecimento da ciência e pesquisa no Brasil.

Comissão Organizadora da Jornada Científica da Secretaria de Estado da Saúde 2021

EDITORIAL



A revista científica do Governo de Goiás é ferramenta
importante para a divulgação de trabalhos científicos
na Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO). Periódico
de acesso livre e gratuito, publicado apenas na versão
eletrônica, no http://www.revista.esap.go.gov.br , o
periódico tem como missão disseminar o
conhecimento científico, revisto por pares,
desenvolvido por pesquisadores e trabalhadores da
área das Ciências da Saúde, com ênfase em Saúde
Pública, Saúde Coletiva, Educação em Saúde e Gestão
em Saúde.

Indexada no Latindex em catálogos 1.0, e no Portal
das Revistas Científicas em Ciências da Saúde da
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS/Bireme/Conass), a
RESAP foi classificada com qualis C na lista preliminar
da Capes divulgada em julho de 2019. Dentro das
modalidades de textos científicos publicados na
revista estão: artigos originais, relatos de experiência,
revisões sistemáticas, revisões de literatura, estudo de
caso e suplementos.

Pesquisadores, acadêmicos e cientistas que tenham
interesse na publicação de seus artigos na RESAP
podem acessar o passo a passo para submissão.

 
Para conferir a publicação clique AQUI.

CIÊNCIA 
E  PESQUISA

Falando 
em

VOCÊ JÁ CONHECE A RESAP?
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A pesquisa científica publicada neste mês na página “De Olho na Pesquisa” teve a
Escola de Saúde de Goiás como um dos locais escolhidos para a coleta de dados.

Confira:

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NAS ETSUS: UM OLHAR SOBRE A CAPACITAÇÃO
PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES/TUTORES 

Acompanhe os trabalhos científicos feitos nas unidades da Secretaria de Estado de
Saúde!

https://www.saude.go.gov.br/sesg/pesquisa-e-inovacao/de-olho-na-pesquisa

Publique sua pesquisa! 
Entre em contato: olhonapesquisa@gmail.com

DE OLHO NA PESQUISA
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A Secretaria Municipal de Saúde de Morro Agudo de Goias, através do Secretário
Evangelista José da Silva e equipe, realizaram nos meses de Outubro e Novembro as
campanhas de prevenção ao câncer de Mama (Outubro Rosa) e prevenção ao
câncer de próstata (Novembro Azul), na Unidade Básica de Saúde do Município. A
campanha, que visa a prevenção e os cuidados da saúde básica com todos seus
munícipes, teve uma ótima adesão da comunidade. O município de Morro Agudo de
Goiás também recebeu orientações e cursos de formação para todas equipes da
UBS, através da regional de saúde São Patrício I.

No último dia 20 de novembro a Secretaria Municipal de Saúde de Santa Isabel
realizou atendimento da Campanha Novembro Azul, Prevenção ao Câncer de
Próstata. Os homens com idade acima de 45 anos foram atendidos na Unidade de
saúde de Santa Isabel das 8h às 12h.

Em Rialma também teve campanha de conscientização sobre o câncer de próstata.
Em parceria com a Kierry, a CEREST/ATENÇÃO BÁSICA E SAD realizaram palestra
para os profissionais de saúde do município.

DE OLHO NAS REGIÕES

AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PRÓSTATA
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FIQUE POR DENTRO

 

O critério de preenchimento das vagas será a ordem de inscrição, sendo as vagas
preenchidas de acordo com a ordem de classificação das inscrições consideradas
válidas pela Comissão de Análise e Homologação das Inscrições. O curso está
previsto para começar em março de 2022. Com uma carga horária de 360 horas, a
grade curricular é dividida em três módulos que abrangem a epidemiologia do
envelhecimento e gerontologia; clínica geriátrica e Enfermagem Gerontológica e
políticas de saúde e a pessoa idosa.

Regionais de Saúde contempladas

As vagas ofertadas serão distribuídas entre 4 (quatro) regionais de saúde: Região de
Saúde Central (30 vagas); Região de Saúde Rio Vermelho (05 vagas); Região de Saúde
Oeste I (02 vagas) e Região de Saúde Oeste II (02 vagas). De acordo com edital que
regulamenta a chamada pública, o direcionamento das vagas levou em
consideração a densidade populacional de idosos por macrorregião do Estado de
Goiás. As vagas remanescentes, que porventura não forem ocupadas de acordo
com a distribuição proposta, poderão ser remanejadas para outra Região de Saúde
onde haja maior número de idosos.

Clique AQUI para acessar o EDITAL.

SES-GO ABRE VAGAS PARA ESPECIALIZAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO EM
GERONTOLOGIA

A Secretaria de Estado da Saúde, por meio da
Superintendência da Escola de Goiás, abriu inscrições para
40 vagas no curso de especialização de nível médio para
técnico em enfermagem em gerontologia. O curso será
realizado na modalidade presencial e é destinado a
servidores públicos que atuam no Sistema Único de Saúde
(SUS) com formação técnica em enfermagem.

A inscrição é gratuita e deve ser realizada pela internet,
mediante o preenchimento do formulário de inscrição
(https://form.saude.go.gov.br/inscricoes-de-cursos/tecnico-
em-enfermagem-em-gerontologia), até o dia 03 de
dezembro de 2021.
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A Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Superintendência da Escola de
Saúde de Goiás, lançou edital para seleção de docentes para o curso de
especialização de nível médio para técnico em enfermagem em gerontologia.
De acordo com o edital que regulamenta a seleção, são 06 (seis) vagas para
cadastro de reserva na função de facilitador. Já para a função de supervisor de
prática – que exige curso superior em Enfermagem – são três vagas, sendo uma
vaga destinada a preenchimento imediato e duas vagas para cadastro de
reserva. 

SES-GO seleciona docentes para curso de
especialização em gerontologia

O valor da hora-aula a ser pago, a título de gratificação
por encargos de curso, é de R$ 80,00 (oitenta reais).
Para a função de docente facilitador dos cursos
presenciais, o profissional receberá pela carga horária
efetivamente ministrada durante a execução do curso.
Ainda sobre o pagamento das horas-aulas, será
considerada a titularidade de especialista. As
titularidades de mestre e doutor serão consideradas
apenas para fins de pontuação e classificação.

O Curso de Especialização de Nível Médio para Técnico
em Enfermagem em Gerontologia está previsto para
iniciar em março de 2022 e finalizar em novembro de
2022. Será executado na modalidade presencial
(mediado por tecnologias educacionais, caracterizado
por ensino remoto, nos termos da Instrução Normativa
nº 12/2021 – SESG, enquanto perdurar a situação de
pandemia da COVID – 19), com carga horária total de
360 horas/aula.

As disciplinas ministradas no curso exigem conhecimento nas áreas de
enfermagem gerontológica, epidemiologia do envelhecimento, clínica geriátrica e
políticas de saúde da pessoa idosa. As aulas teóricas e os estágios
supervisionados serão realizados no município de Goiânia, e acontecerão as
quintas e sextas-feiras em período integral (com duração diária de 10 h/aulas), a
cada quinze dias, totalizando 20h/semanais.

Por Gabriela Dutra, da Superintendência da Escola de Saúde de Goiás



Neste mês de novembro a coordenação de Educação a
Distância (EAD), em parceria com a coordenação de
Pesquisa da SESG lançou o curso autoinstrucional
“Análise de dados qualitativos por meio do webQDA”. O
curso é destinado a profissionais de saúde que atuam
no SUS e comunidade em geral e tem carga horária de
20 horas.

Espera-se que, ao final desse curso, o aluno seja capaz
de compreender as etapas da metodologia de análise
de conteúdo por meio do exercício prático de análise
de dados qualitativos na plataforma do webQDA. Para
acessar o curso clique AQUI. 

JÁ
COMEÇOU!

Lançamento do Curso Autoinstrucional
"Análise de dados qualitativos por meio
do webQDA"
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O mês de novembro também foi marcado pela liberação de pareceres para
execução de mais capacitações para os profissionais do SUS. No total, três
pareceres aprovaram cursos a serem ofertados pela SESG quanto aos critérios de
certificação, avaliação e de recuperação e padronização da matriz curricular, bem
como,  transparência nos pagamentos de gratificação de encargos de cursos,
conforme Instruções Normativas vigentes e Portaria de Pagamento.

Isso significa que vem por aí mais três cursos: um de especialização em Gestão da
Qualidade e Segurança na Assistência em Saúde; e dois cursos autoinstrucionais,
sendo um para desenvolvimento de projetos de intervenção em saúde e outro de
capacitação de metodologias ativas.

Transparência de ações na oferta de capacitações

https://educa.saude.go.gov.br/


Aos poucos e com todos os cuidados necessários, a
Superintendência da Escola de Saúde de Goiás vai
voltando às atividades presenciais. No último dia 25 de
outubro, por exemplo, as atividades presenciais na
Biblioteca Professora Ena Galvão foram retomadas. Na
ocasião, o espaço físico foi utilizado pelos participantes
da Oficina de Educação Permanente realizada pela
SESG. 

Retorno dos eventos presenciais na SESG
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No dia 18/11 ocorreu a 1ª CIB e Assembléia do COSEMS de forma presencial no
auditório da SESG, após a suspensão das atividades presenciais provocada pela
pandemia da COVID-19. O evento aconteceu de forma híbrida, sendo transmitido
para todos os municípios e regionais de Saúde do Estado de Goiás.

Esses eventos marcam o retorno da utilização do espaço físico da Escola de Saúde
de Goiás pelo público, após um longo período de afastamento devido a pandemia
de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2).



FALANDO EM NOVIDADES…

A CIB e a Assembleia aconteceram de forma híbrida,
sendo transmitidas para todos os municípios e regionais
de Saúde do Estado de Goiás. Isso só foi possível
acontecer por meio do apoio técnico da SESG, através
da disponibilização do auditório com a transmissão dos
eventos em formato híbrido. Das consequências da
pandemia, este é um dos legados positivos que a SESG
deve incorporar em sua rotina de trabalho.
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ELEIÇÕES DA CIES – ESTADUAL
Na próxima assembleia geral da Comissão Permanente de Integração Ensino -
Serviço do Estado de Goiás/ CIES, agendada para o dia 30 de novembro de 2021,
será realizada a eleição do novo (a) presidente e vice – presidente, para o biênio
2022/2023.
A CIES – Estadual foi criada em consonância com a Portaria MS/GM Nº 1.996 de 20
de agosto de 2007, aprovada pela Resolução CIB/GO nº 075 de 22 de março de
2012 e instituída pela Portaria nº 383 - GAB/SES de 21 de novembro de 2012. É
uma instância intersetorial e interinstitucional permanente que participa da
formulação, condução, monitoramento e avaliação da Política de Educação
Permanente em Saúde, atendendo o disposto no Artigo 14 da lei 8080/90 e a
NOB/RH-SUS.

A CIES Estadual conta com uma Diretoria Executiva, composta por:
- Presidente;
- Vice-Presidente;
- Coordenação Técnica;
- Coordenação Pedagógica;
- Coordenação de Comunicação e
- Secretária Executiva.

O presidente e vice – presidente, são eleitos em assembleia geral, a cada dois
anos. Os coordenadores são indicados em assembleia e a secretária é indicada
pela Superintendência da SESG.

Participem e divulguem!

A educação permanente agradece.

CIES
CIB



Nasceu da necessidade de se atender os princípios e diretrizes do
Programa de Compliance Público do Poder Executivo do Estado
de Goiás (PCP), com ênfase no Eixo 01, lançado em fevereiro de
2019 pelo governador Ronaldo Caiado, que vem sendo
implantado em todos os órgãos estaduais sob a coordenação da
Controladoria-Geral do Estado (CGE). O projeto tem como
proposta debater temas relevantes para a promoção da
maturidade da gestão.  

Desde novembro de 2020 a Coordenação de Desenvolvimento
Institucional da Superintendência da Escola de Saúde de Goiás
realiza palestras e publicações semanais, via whatsapp e e-mail,
com reflexões sobre temas relacionados à ética, transparência,
responsabilização e gestão de riscos. 
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Projeto “FloresSER”



SESG SOLIDÁRIA:
FAZER O BEM FAZ BEM!

 

O natal está chegando. É tempo de comemorar a vida, espalhar o amor e semear
a esperança. É neste clima que a Coordenação de Desenvolvimento Institucional
- CDES, em parceria com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA,
realizam a campanha “Fazer o Bem, Faz Bem”.

A ação desta equipe da SESG tem como objetivo arrecadar alimentos e/ou cestas
básicas para presentear os colaboradores do Setor de Higiene e Limpeza e do
Setor de Vigilância, bem como famílias carentes que poderão ser indicadas pelos
doadores. A entrega das cestas na SESG ocorrerá no dia 21 de dezembro. A
campanha também vai arrecadar roupas e sapatos usados, que serão
destinados às populações carentes que vivem próximo ao aterro sanitário de
Aparecida de Goiânia. 

Como fazer as doações?

1) As doações serão recebidas na CDES, na sala 20, até o dia 15 de dezembro de
2021, das 07 às 16:30 horas. Para aqueles que não puderem comprar uma cesta
completa, os alimentos que compõem a mesma poderão ser entregues
separadamente: Arroz tipo 01 5Kg; Açúcar 2 Kg; Feijão tipo 01 1Kg; Café 250g;
Macarrão espaguete 500g; Molho de Tomate 340g; Bolacha Rosquinha 300g;
Doce Goiabada 300g; Farinha de mandioca caseira 500g; Óleo de soja 900ml; e
Sal refinado 01kg para que a CDES vá montando as cestas.

2) Para os colegas que desejarem adquirir suas cestas diretamente do
fornecedor, temos o contato do Sr. Luciano Soares, telefone 62.99962-7073, da
BR Distribuição e Logística EIRELI. A cesta com 11 itens (conforme descrição
abaixo) está no valor de R$60,00 (sessenta reais). A CDES também poderá
consolidar o pedido e solicitar as cestas de vocês. Para isso, basta nos chamar no
privado e informar a quantidade e/ou valor que você deseja contribuir. 
 
 A meta é superar 2020 com a arrecadação de 100 cestas básicas.

 Vamos nos doar nesta época de Natal! 

 Contamos com a parceria e a colaboração de todos.
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ACONTECEU
NA SESG...
Em sua primeira edição nacional, 
Jornada Científica teve 69 trabalhos 
inscritos de todo Brasil
Em sua primeira edição nacional e 5ª estadual, a Jornada Científica do Governo de
Goiás teve um total de 69 trabalhos inscritos de todo Brasil. Além de instituições
de ensino goianas – Instituto Federal de Goiás, Universidade Federal de Goiás e
Universidade Católica de Goiás – a Jornada também recebeu trabalhos da
Universidade Federal de Brasília, Universidade Paulista, Escola de Saúde Pública
do Estado do Ceará e Faculdade Rebouças de Campina Grande. O encontro
contou também com trabalhados científicos de unidades de saúde de todo Estado
de Goiás, entre eles: Secretaria Municipal de Urutaí, Secretaria Municipal de Saúde
de Aparecida de Goiânia; Secretaria Municipal de Saúde de Rio Verde; Hospital
Estadual São Luís de Montes Belos Dr. Geraldo Landó e Hospital Estadual de
Luziânia. (Veja lista completa abaixo). 

O evento teve quase 500 inscritos e pela primeira vez foi transmitida de forma
híbrida (presencial e virtual de forma síncrona). “A gente viveu um ano
extremamente desafiador em 2020 e ainda, sim, em meio à pandemia, nós
pudemos nos superar e fazer a nossa 4ª Jornada de forma integralmente virtual. E
ela foi um sucesso! E agora a gente tem a oportunidade de fazer uma Jornada
híbrida. Acho que é o caminho que nós todos da educação vamos seguir daqui
para frente, em que é possível participar de forma presencial mas também é
possível acompanhar de forma virtual e as distâncias são de fato encurtadas.
Então a gente não precisa estar ao lado para estar junto”, afirmou a subsecretária
de saúde, Dra. Luciana Viera Tavernard, em seu discurso de abertura do evento. 

Realizada pela Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Superintendência da
Escola de Saúde de Goiás, o encontro aconteceu nos últimos dias 24 e 25 de
novembro e foi dividido em quatro eixos temáticos: pesquisa e inovação no
contexto atual da saúde pública: desafios e perspectivas futuras; o impacto da
pandemia no trabalho e pesquisa no SUS: impressões e experiências;
comunicação e informação em saúde no novo cenário da Saúde Pública; ensino e
pesquisa no âmbito da Saúde Pública: experiências, desafios e perspectivas
futuras. Na mesa de abertura, a discussão sobre a modernização da vacina e o
impacto da COVID-19 no desenvolvimento de tecnologias de ciência e pesquisa foi
feita entre o pesquisador Célio Lopes, da Universidade de São Paulo (USP), e a Dra
Ana Paula Kipnis, da Universidade Federal de Goiás (UFG). O tema foi mediado
pela superintendente de Vigilância em Saúde, Flúvia Amorim e também teve a
participação da subsercretária de saúde da Secretaria de Estado de Goiás, Dra.
Luciana Vieira Tavernard. 
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O debate movimentou o chat da sala de virtual com perguntas e elogios sobre a
excelência das apresentações. “A pandemia realmente provocou várias
revoluções. Parabéns pela mesa tão esclarecedora de vários aspectos envolvidos
no desenvolvimento das vacinas”, escreveu a participante Maria Aparecida Vieira,
do Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde –
CIEVS-Goiás. 

A filosofia das fake news: verdade, conhecimento e poluição informacional foi
discutida na mesa virtual sobre os sistemas de informação em saúde no Brasil:
dos boletins oficiais às fake news. O doutor em filosofia, Alexandre Meyer Luz, da
Universidade Federal de Santa Catarina, falou sobre alguns aspectos da fake
news sob o ponto de vista da filosofia. “Acho este tipo de encontro
absolutamente necessário e essencial para nós conseguirmos não só
compartilhar informações e visões especializadas, mas para pensar sobre os
destinos da ideia de democracia”, ressaltou ele durante sua conferência. 

Na parte prática, o chefe da comunicação setorial da Secretaria de Estado da
Saúde, Pedro Henrique Ferreira, relatou as experiências vividas nestes últimos
dois anos e mostrou a estratégia comunicacional utilizada pela Secretaria de
Estado da Saúde para dar transparência às informações sobre Covid-19 e as
ações do governo estadual durante este período. O segundo dia contou com
debates sobre saúde física e mental do trabalhador e do pesquisador na área da
saúde. A mediação do tema ficou por conta da gerente da Superintendência de
Saúde Mental, Helisiane Fernandes Moreira Figueiredo. Dra Cristina Lopes
Afonso, da Universidade Estadual de Goiás – falou sobre a saúde física dos
trabalhadores. Os impactos psicológicos da pandemia nos profissionais de saúde
e população em isolamento ficou foi abordado pelo médico Leonardo da Silva
Prestes, do Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi (HGG). 

No encerramento da Jornada, os participantes discutiram sobre educação em
saúde no Brasil: o desenvolvimento de novas tecnologias e ferramentas de
ensino-aprendizagem. O debate foi mediado pela doutora Alessandra Marques
Cardoso, da Superintendência da Escola de Saúde de Goiás e contou com a
participação do Dr. Alaim Souza Neto (Universidade Federal de Santa Catarina) e
das servidoras da SES-GO Kely Cristina, Valquíria Vicente e Sânzia Ferraz, que
apresentaram o projeto Café com Metodologias. 

Por Gabriela Dutra, da Superintendência da Escola de Saúde de Goiás



SERVIDORES DA
SESG CELEBRAM O
NOVEMBRO AZUL
Em comemoração à campanha "Dia A, Goiás Veste Azul, a
Superintendência da Escola de Saúde de Goiás - SESG realizou uma roda
de conversa sobre Câncer de Próstata com a presença do Dr. Belchor
Calaça. Logo após, foi servido um coffee break e sorteio de brindes entre
os servidores homens da SESG. 

Foi entregue a todos os servidores uma lembrança sobre a temática -
caneta azul e laço na cor da campanha com uma mensagem “Novembro
Azul - Todos juntos na luta contra o câncer de próstata”. Ao final,  todos
os servidores que estavam vestidos com a cor azul se reuniram no jardim
da Escola para uma foto.
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A Superintendente da Escola de Saúde de Goiás, Viviane Leonel Cassimiro
Meireles participou no dia 18 de novembro da Oficina de Monitoramento e
Avaliação da PNEPS.

O processo de construção da proposta de monitoramento e avaliação da
PNEPS, realizado durante as oficinas regionais, permitiu chegar a uma  versão
da matriz avaliativa que foi resultado de um longo debate com representantes
de todos os estados brasileiros e do distrito federal.

Ao término das oficinas iniciou-se o processo de validação dos instrumentos
produzidos com a realização de estudos piloto em estados selecionados por
região do país. Esse movimento permitiu a testagem e refinamento da matriz
avaliativa e dos indicadores de monitoramento e avaliação da PNEPS.  Agora,
as Escolas vão poder avaliar e monitorar a PNEPS através dos instrumentos
apresentados pelo MS.

OFICINA DE
MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO DA PNEPS

14



EXPEDIENTE
Esta é uma publicação da Superintendência da
Escola de Saúde de Goiás, da Secretaria de Estado
da Saúde (SES-GO). 

Ano 1, edição 2 de 2021. 

Jornalista responsável: Gabriela Dutra 
(Coordenação da Gestão do
Conhecimento/Gerência de Pesquisa e Inovação)

Diagramação: Angélica Abadia 
(Coordenação da Gestão do
Conhecimento/Gerência de Pesquisa e Inovação)

Revisão: Dra. Fernanda Pimenta 
(Gerente de Pesquisa e Inovação)

Idealização: Viviane Leonel Cassimiro Meireles
Superintendente da Escola de Saúde de Goiás 
Superintendência da Escola de Saúde de Goiás

Rua 26, 521, Jardim Santo Antônio, 
Goiânia, Goiás (62) 3201 3400
saude.go.gov.br

15

http://www.saude.go.gov.br/

