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Aprimoramos o processo de acompanhamento dos trabalhos da SESG com o
Relatório de Monitoramento; ofertamos maior transparência aos Editais de Seleção
aperfeiçoando os processos mediante as orientações técnicas; revisamos os
Instrumentos Normativos e Portarias; produzimos Cartilhas orientativas dos fluxos
de trabalho; desenvolvemos atividades para melhoria do clima organizacional;
discutimos temas importantes de saúde, mensalmente; promovemos várias ações
sociais e apresentamos um novo modelo de página, mais interativo, no site da
Secretaria de Estado da Saúde.

Introduzimos instrumentos de monitoramento dos Contratos de Gestão, das
pesquisas, e das ações e serviços de educação continuada nas unidades
hospitalares atualmente gerenciadas por Organizações Sociais de Saúde.
Retomamos o Planifica Goiás com várias oficinas junto dos apoiadores regionais de
saúde e das equipes de trabalhadores dos SUS especialmente no âmbito municipal.

Foi instituída a Comissão de Análise e Homologação de Sistemas para o SGAC e
SISAGENDA, ferramentas de gestão relevantes que serão ampliadas para toda a
SES-GO. Possibilitamos melhores condições de trabalho com a troca de
computadores, melhoria da parte lógica da SESG e atualização de sistemas. Alguns
mobiliários foram substituídos. O auditório também foi contemplado e
conseguimos uma segunda sala para videoconferências. Demos continuidade aos
projetos de aquisição e mapeamos as necessidades institucionais para a elaboração
do sistema de gestão acadêmica da SESG, uma necessidade antiga e essencial.

Produzimos (07) Notas Técnicas de Revisão Rápida (NTRR) de Avaliação de
Tecnologias em Saúde e 04 Protocolos Clínico de Diretrizes Terapêuticas (PCDT).
Ampliamos as publicações na RESAP-Revista Científica da Escola Estadual de Saúde
Pública de Goiás em 120% e os novos  registros no Repositório Institucional que
cresceu em 240%. 

EDITORIAL
O final do ano é sempre um momento de reflexão sobre as
nossas ações. É uma nova oportunidade, se não diária,
para reavaliarmos nossas condutas e traçarmos novos
objetivos. 

Fazendo uma retrospectiva deste difícil ano, em que
muitos perdemos familiares e amigos para uma doença
que ainda permanece desconhecida, em que tivemos que
aprender a conviver com restrições de nossa  liberdade,
em que precisamos, mais do que nunca, reforçar o nosso
propósito de servir, inseridos e imbuídos na missão de
tornar a saúde mais qualificada e eficiente, que
precisamos, paralelamente, agradecer a oportunidade que
tivemos na Superintendência da Escola de Saúde de Goiás
de promover e obter consideráveis avanços.

Viviane Leonel Cassimiro Meireles
Superintendente da 

Escola de Saúde de Goiás



Foram desenvolvidos formulários para inscrições de discentes, cadastro de
pesquisa e distribuição de vagas de estágio, promovendo maior agilidade e
publicidade. Apoiamos a execução do Programa de Pesquisa para o SUS, gestão
compartilhada em saúde - PPSUS em Goiás, da Mostra Estadual "SUS: Histórias do
meu lugar" - Relato de Vivências no Estado de Goiás - 1ª Edição (2021) e da Jornada
da Cidadania em parceria com a Pontifícia Universidade Católica de Goiás. 

Executamos a quinta Jornada Científica da SES GO e criamos o Boletim Informativo
da SESG. Trouxemos uma metodologia nova de trabalho com o “Café com
Metodologias”, que trouxe visibilidade para a SESG, reforçando o seu caráter
transversal junto às demais Superintendências da SES-OI. Oficinas sobre elaboração
de roteiros, gravação de vídeos e gerenciamento de referências foram
desenvolvidas para os nossos servidores. 

Foram realizados 23 vídeos de orientações práticas, com um total de 94 minutos de
conhecimento transmitido. Esses vídeos juntos têm, até o momento, quase 10 mil
visualizações. Muitos destes tinham o objetivo de orientar a assistência e
reabilitação de pacientes com COVID-19, uma necessidade crescente nos dois
últimos anos. Mas também foram desenvolvidos vídeos com temáticas diferentes,
como a regulação de usuários do SUS, confirmando a visão lógica e atual das
equipes em suas atividades profissionais.

Discutimos semanalmente temas como ética, transparência, responsabilização e
gestão de riscos, o que permitiu apoiar a Pasta como um todo para ocuparmos local
de destaque no ranking do Programa de Compliance Público de Goiás (PCP) e do
Goiás mais Transparente. A SES-GO foi premiada com o  2º lugar no Ranking do PCP
de Goiás 2021 e destaque em transparência pública, recebendo o selo ouro pelas
atividades desempenhadas ao longo deste ano.

“Ufa”! 

Foram tantos valiosos produtos, que os projetos que temos para o próximo ano
somente fortalecerão as iniciativas de agora, ampliando a relevância da SESG, que
se torna cada vez mais fortalecida com os processos de organização, integração e
governança que vêm sendo introduzidos entre toda a nossa equipe de
colaboradores.

Os aprendizados foram muitos, e sem sombra de dúvida reforçam a importância de
cada servidor que, unidos, proporcionaram tantos resultados positivos na busca
pelo fortalecimento do SUS, promovendo uma educação mais eficiente, cooperativa,
participativa, inovadora, tecnológica, que impactarão, por certo, para a melhoria da
qualidade da prestação da assistência e do cuidado ao usuário do sistema. É
extremamente gratificante fazer parte desta equipe que, com toda certeza,
oferecerá ainda mais ao povo goiano neste próximo ano.

E que venha 2022 com muita parceria, dedicação, determinação, força de vontade,
empatia e cooperação para que possamos produzir ainda mais!



A Superintendência da Escola de Saúde de Goiás realizou no
último dia 17 de dezembro o 1º OSCAR DA Secretaria de
Estado da Saúde – SES-GO. Com muito brilho, apresentações
culturais e um lindo tapete vermelho para recepcionar os
convidados, a noite do Óscar da SES-GO premiou 14
produções digitais dos servidores do Sistema Único de Saúde
goiano.

O evento foi criado com o objetivo de homenagear os
profissionais que dedicaram seu tempo para compartilhar
conhecimento por meio das tecnologias digitais. Ao longo do
ano de 2021 foram produzidos um total de 23 vídeos de
orientações práticas e 33 lives com temáticas diversas,
incluindo assistência, vigilância em saúde, compliance,
governança e planificação.

Conheça os premiados:

SESG REALIZA 1º OSCAR DA SECRETARIA
DE ESTADO DE SAÚDE

1

Melhor vídeo de orientações práticas
Vencedor: Programa Reabilita Goiás: Teste mMRC
- Avaliação do grau de dispneia

Melhor apresentador de orientações práticas
Vencedor: Adriano Alves Vilela

Melhor apresentadora de orientações práticas
Vencedora: Haline Rachel Lino Gomes

Vídeo de orientações práticas mais visualizado
Vencedor: Orientações práticas COVID-19 - Uso
de máscara não reinalante

Melhor roteirista de orientações práticas
Vencedora: Cárita Cristina Margarida Figueiredo
de Castro



Melhor direção de vídeos
Vencedora: Viviane Santos Mendes Carneiro

Melhor Live 2021
Vencedor: Dia Nacional da Vigilância Sanitária -
Processo Administrativo Sanitário Descomplicado

Melhor apresentador de Live 2021
Vencedor: Matheus Moreira Pirolo

Melhor apresentadora de Live 2021
Vencedora: Haline Rachel Lino Gomes

Live mais assistida 2021
Vencedora: Retomada da Planificação da Atenção à
Saúde no Estado de Goiás

Live com tema de maior impacto
Vencedora: Ciclo de lives: Ética e compliance em
Saúde da SES-GO - O aculturamento do programa
de integridade no setor público

Oscar científico
Abertura da 5ª Jornada Científica da SES-GO e 1ª
Jornada Científica Nacional

Maior produtor de Lives 2021
Vencedor: Superintendência de Vigilância em
Saúde

Menção honrosa de inovação em mídia
Vencedor: PodCast “Estação Saúde”
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FIQUE POR DENTRO

O AVA EDUCA SAÚDE ESTÁ DE CARA NOVA!

No final de novembro foram instalados novos plugins que trouxeram um visual
mais atrativo, funcional e interativo ao ambiente virtual de aprendizagem da
SESG. 

Quem participou: CEAD e CIES

As páginas iniciais do AVA são o cartão de visita da plataforma, pois qualquer
pessoa pode acessar mesmo sem estar logada. Assim, é necessário que este
ambiente seja organizado e intuitivo, permitindo que o usuário navegue com
facilidade e autonomia. Além disso, o design mais atrativo e dinâmico favorece a
adesão e permanência de novos alunos.
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A servidora da SESG, Viviane Pires de Souza, da Coordenação de Gestão
Acadêmica, foi premiada pelo Secretário de Estado da Saúde, Dr. Ismael
Alexandrino, e a subsecretária, Dra Luciana Vieira, por ter sido certificada no
Programa de Compliance Público do Estado de Goiás de 2021. A
superintendente da Escola de Saúde de Goiás, Viviane Leonel Cassimiro
Meireles fez questão de prestigiar a conquista de Viviane.

SERVIDORA DA SESG É CERTIFICADA NO PROGRAMA 
DE COMPLIANCE PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
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A equipe bibliotecária da Biblioteca Profª Ena Galvão, da
Superintendência da Escola de Saúde de Goiás, iniciou
treinamento no Sistema Gnuteca, para automação e
gestão de bibliotecas. O acesso ao software foi
disponibilizado por meio de pactuação firmada entre
Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) e
Ministério da Saúde (MS) e visa substituir o gerenciador
até então operante na unidade.

O novo sistema permitirá maior capacidade e
diversidade de operações em um único ambiente e
acompanha a demanda de indexação e busca virtual de
conteúdo científico, paralelamente à gestão das
atividades próprias do acervo físico.

NOVIDADES NO SISTEMA DA BIBLIOTECA ENA GALVÃO!
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QUATRO CURSOS DA GERÊNCIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO SÃO
APROVADOS EM TODAS AS INSTÂNCIAS COLEGIADAS

Quatro cursos apresentados pela Gerência de Pesquisa e Inovação da Escola de Saúde de Goiás
foram aprovados em todas as instâncias colegiadas – CIES, GT Governança e CIB.

A partir do primeiro semestre de 2022 serão ofertados os seguintes cursos na área de pesquisa e
inovação.

Cursos elaborados pela Coordenação de Avaliação de Tecnologia em Saúde:

➢ Notas Técnicas de Evidências Clínicas para Processos Judiciais (Autoinstrucional);

➢ Elaboração de Notas Técnicas de Revisão Rápida de Evidências para Avaliação de Tecnologias
em Saúde – 50 vagas.

Cursos elaborados pela Coordenação de Educação a Distância:

➢ Elaboração de Materiais Didáticos em EaD - Coordenação de Educação à Distância - 60 vagas;

➢ Tutores para EaD da SESG - Coordenação de Educação à Distância - 70 vagas.

O cursos da CEAD capacitarão os técnicos da saúde do estado de Goiás que possuem interesse em
atuar como tutores e/ou conteudistas da SESG.



 

A terceira etapa do Projeto Planifica Goiás – Regional Sudoeste II foi concluída no
último dia 09 de dezembro. 

Em reunião on-line entre CAI, CAR, Conass, Regional Sudoeste II, consultores e
tutores municipais, os instrumentos do processo de territorialização foram
revisados. 

Dentre eles estão a atualização da definição das áreas e microáreas das unidades
de saúde, o cadastro individual domiciliar e a classificação de risco familiar.

PROJETO PLANIFICA GOIÁS
REVISA O PROCESSO DE
TERRITORIALILZAÇÃO DA
REGIONAL SUDOESTE II
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A pesquisa científica publicada neste mês na página “De Olho na Pesquisa” teve o
LACEN-GO como um dos locais escolhidos para a coleta de dados.

Confira:

INOVAÇÃO NO CALDO SABOURAUD HIPERTÔNICO PARA DIFERENCIAÇÃO DE
DUAS ESPÉCIES DE CANDIDA
 

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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https://www.saude.go.gov.br/escoladesaude/pesquisacientifica/deolhonapesquisa/14419-inovacao-no-caldo-sabouraud-hipertonico-para-diferenciacao-de-duas-especies-de-candida
https://www.saude.go.gov.br/sesg/pesquisa-e-inovacao/de-olho-na-pesquisa
mailto:olhonapesquisa@gmail.com


 

O mês de dezembro foi marcado pela ação de conscientização sobre a Campanha
Nacional de Prevenção ao HIV/Aids no Município de São Luiz do Norte.

No dia 01 de dezembro São Luiz do Norte promoveu ação de conscientização ao
combate a AIDS, onde realizamos vários testes de HIV, Sífilis, Hepatite B e C nos
usuários do SUS daquele município.

DE OLHO NAS REGIÕES

São Luiz do Norte promove ação de conscientização sobre a
Campanha Nacional de Prevenção ao HIV/AIDS
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Regional São Patrício I promove capacitação para fiscais e
coordenadores de Vigilância Sanitária
A Regional São Patrício I realizou, nos dias 06 e 07 de dezembro, capacitação
para fiscais e coordenadores de Vigilância Sanitária. Vigilância sanitária, saúde
ambiental e do trabalhador foram alguns dos principais temas discutidos
durante o encontro. A capacitação foi realizada em parceria com a Regional
Central através do servidor Roberto Roberto Magalhães.
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A Comissão Permanente de Integração e Ensino – CIES Estadual elegeu, no último dia 30 de
novembro, Edy-Lamar Borges de Jesus e Sousa como presidente, e Júlia Beatriz Dani Rinaldi
como vice-presidente desta comissão para o biênio 2022/2023. O pleito foi realizado durante
assembleia geral da CIES. Na ocasião, foi indicado como Coordenador de Comunicação e
Eventos, cujo cargo se encontrava vago, o atual presidente da CIES Estadual, João Batista
Moreira de Melo. A nova diretoria da CIES Estadual, tomará posse no dia 25 de janeiro de 2022,
na primeira reunião do ano de 2022.

CIES Estadual tem nova diretoria

Quem é Quem na CIES Estadual, biênio 2022/2023:

Edy Lamar Borges de Jesus e Sousa
Presidente da CIES Estadual – biênio

2022/2023, pedagoga, Técnica da
Administração Regional de Saúde Sul.

Júlia Beatriz Dani Rinaldi
Vice Presidente da CIES Estadual – biênio 2022/2023,
pedagoga, matemática, Sanitarista, Coordenadora de
Educação Permanente da Administração Regional de

Saúde Sudoeste I e Presidente da CIES Sudoeste I

Soraia Guimarães
Secretária Executiva da CIES Estadual,
gestora pública, Técnica da Escola de

Saúde de Goiás
 

Janislene Vilela da Silva
Sub Coordenadora Técnica da CIES

Estadual, Assistente Social, Técnica da
Administração Regional de Saúde

Sudoeste l.
 
 

João Batista Moreira de Melo
Coordenador de Comunicação e Eventos

da CIES Estadual, Presidente da CIES
Estadual 2021, enfermeiro, Técnico da

Escola de Saúde de Goiás.
 
 

Eugênio Lúcio Vieira
Sub Coordenador de comunicação e Eventos

da CIES Estadual, historiador, Coordenador de
Educação Permanente da Administração

Regional de Saúde Central e Presidente da
CIES Central

Sylvéria Vasconcelos Milhomem
Coordenadora Técnica da CIES Estadual,

Administradora de Empresa,
Coordenadora de Comunicação e

Educação da SUVISA
 



Com o objetivo de promover a integração entre os
trabalhadores e transformação efetiva da comunidade
em que estão inseridos, a Superintendência da Escola de
Saúde de Goiás, em parceria com a Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes (CIPA), realizou no mês de
dezembro o projeto EU POSSO MAIS.

A campanha “Fazer o Bem Faz Bem” arrecadou alimentos,
cestas básicas, roupas, sapatos e utensílios para serem
doados para nossos colegas do setor de higiene, limpeza
e vigilância, assim como populações carentes que vivem
próximo ao aterro sanitário de Aparecida de Goiânia.ACONTECEU

NA SESG!

PROJETO EU POSSO MAIS 
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CARTILHA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE
ORIENTA A IMPLANTAÇÃO E
IMPLEMENTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE
EDUCAÇÃO PERMANENTE MUNICIPAIS

O mês de dezembro foi marcado pelo lançamento da Cartilha de Educação
Permanente da Secretaria de Estado da Saúde – SES-GO. Idealizada pela
Superintendência da Escola de Saúde de Goiás, o instrumento tem como
objetivo orientar e estimular a implementação dos Núcleos de Educação
Permanente (NEPs) nos municípios goianos. 

O principal diferencial deste instrumento está nas orientações das ações
pertinentes ao desenvolvimento da educação permanente em saúde de acordo
com as especificidades e capacidades de cada município. Acesse o material no
site da SES-GO!   

Acesse aqui!          
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VALE A
PENA

CONFERIR!

https://www.saude.go.gov.br/files/escola-saude/documentos-institucionais/cartilhaorientadoraeducacaopermanente.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/escola-saude/documentos-institucionais/cartilhaorientadoraeducacaopermanente.pdf


No mês de dezembro a SESG concluiu a primeira etapa de
reestruturação da página da instituição no site da SES-GO. Este
trabalho está sendo realizado desde o mês de maio e tem como
objetivo ampliar a transparência da informação, reduzir as taxas
de reclamação e promover maior integração entre a SESG e a
sociedade.

Você tem alguma sugestão para promover esta melhoria
contínua? 

Então conta para a gente. Envie sua crítica e/ou sugestão! 

Afinal de contas: a página da SESG é de todos!

Acesse: https://www.saude.go.gov.br/escoladesaude/aescola
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Página da SESG é reestruturada no site da SES-GO
 

https://www.saude.go.gov.br/escoladesaude/aescola
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