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EDITORIAL

No mês de fevereiro, a execução de ações e projetos da Superintendência da Escola
de Saúde de Goiás seguiu em ritmo acelerado. Ao mesmo tempo que muitos ciclos
foram fechados – como a conclusão de algumas turmas de residências médicas e
multiprofissionais, por exemplo – várias ações planejadas pela escola começaram a
ser executadas, como o curso de qualificação para auxiliares administrativos da
saúde que inicia em março.

Na área da ciência e pesquisa, novas publicações na RESAP e no De Olho na
Pesquisa legitimam a Secretaria de Estado da Saúde como instituição produtora
ativa de conhecimento científico. Nos bastidores, a equipe da SESG trabalha
incansavelmente para estimular ainda mais esta produção científica.

O Projeto Planifica Goiás, por sua vez, também mostrou bons resultados nos
municípios de Rianápolis e Uruana. A constatação foi feita in loco pela equipe da
Coordenação de Apoio Institucional da Superintendência da Escola de Saúde de
Goiás.

Enquanto os colaboradores da SESG trabalham para garantir que a missão da
Escola de Saúde seja cumprida com êxito, a Coordenação de Desenvolvimento
Institucional da SESG garante o apoio incondicional aos seus servidores, por meio de
campanhas internas e ações de integração e conscientização sobre temas
relevantes para a saúde do trabalhador.

É muita coisa que acontece por aqui. Então...que tal ler e conferir?
 
Equipe editorial

“É muita coisa que acontece por aqui...”



A solenidade foi realizada no auditório da Superintendência da Escola de Saúde de
Goiás (SESG). Participaram da mesa de abertura da cerimônia a superintendente
da Escola de Saúde de Goiás, Viviane Leonel Cassimiro Meireles; a coordenadora
de Residência da SESG  e da COREMU, Letícia de Souza Pereira; a coordenadora da
COREMU do HUGO, Lucila Stoppa; e o gerente médico do Instituto CEM,
responsável pela administração do HUGO, Karoly Hunkar.

Em seu discurso, Lucila Stoppa celebrou a conquista dos formandos. “Nós da
COREMU/HUGO reconhecemos a profundidade do esforço que a residência exigiu
na vida de cada um de vocês. Essa equipe de formandos viveu, do início ao fim da
residência, processos muito desafiadores e terminam esta etapa visualizando,
espero, a vitória sobre todos eles”, disse

A coordenadora da COREMU do HUGO também destacou: “Agradecemos o tempo
de vida que vocês dedicaram ao trabalho no HUGO e o bom atendimento aos
usuários aos quais vocês prestaram assistência. Somos gratos também por se
colocarem na linha de frente do tratamento da Covid-19.”

No último dia 18 de fevereiro, o Hospital de Urgências de
Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) reforçou sua referência em
ensino com a formatura da oitava turma de residentes do
Programa de Residência Multiprofissional em Urgência e
Trauma e do Programa de Residência em Cirurgia e
Traumatologia Bucomaxilofacial da unidade do Governo de
Goiás. Ao todo, 16 residentes concluíram a formação.

HUGO FORMA SUA OITAVA TURMA DE
RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS

1



E ressaltou o engajamento dos profissionais em cumprir os objetivos propostos
em prol do paciente. “O que observamos ao olhar a trajetória profissional destes
formandos são profissionais de saúde com condições de mobilizar diferentes
recursos para solucionar, com sucesso, problemas da prática profissional, em
diferentes contextos”

Por fim, Lucila garantiu: “Este grupo de residentes do HUGO estão aptos a
trabalharem em qualquer lugar. Vocês se tornaram profissionais competentes.
Esta competência veio pela dedicação ao trabalho e ao estudo rigoroso. Deixo
com vocês nosso reconhecimento e gratidão por caminharmos juntos nestes
últimos anos. Desejamos sucesso pessoal e profissional para cada um de vocês.”

Para a fisioterapeuta Roseane Assis Rio Branco Basto, a formatura traz um misto
de sentimentos. “A sensação é de dever cumprido e muita gratidão. Foram dois
anos de crescimento, aprendizado, cumplicidade e muita dedicação ao próximo.
Desenvolvemos competências que vão além de técnicas, e tivemos a
oportunidade de experimentar a interdisciplinaridade em todos os aspectos.
Gratidão a todos que partilharam esses anos comigo e possibilitaram que esse
momento se tornasse realidade”, comemorou.

Programas de residência

O HUGO tem dois programas de residência em área profissional da saúde:
Programa de Residência em Área Profissional da Saúde, modalidade
uniprofissional, área de concentração em cirurgia e traumatologia
bucomaxilofacial, e Programa de Residência em Área Profissional da Saúde,
modalidade multiprofissional em urgência e trauma. 

Este último programa abrange as seguintes profissões: enfermagem, farmácia,
fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia e serviço social. A unidade oferece
23 vagas anuais para profissionais de saúde residentes na área profissional de
saúde. Esse mês a SESG prestigiou também as formaturas do CRER, HUGOL e
HDT.

Julianna Adornelas (texto e foto)/Instituto CEM
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O Curso é o primeiro da categoria em todo Brasil a ter autorização pelo
Conselho Estadual de Educação (CEE) e reconhecimento do Ministério da
Educação (MEC). Um curso digno de orgulho para a Secretaria de Estado da
Saúde de Goiás. Foi com este sentimento que a equipe responsável pelo curso
de Formação Técnico em Órteses e Próteses - TOP realizou o IV Módulo desta
formação, no último dia 22 de fevereiro. As aulas foram realizadas na Oficina
Ortopédica do CRER com empenho da Superintendência da Escola de Saúde de
Goiás. 

O curso teve início no dia 01 de março de 2021. Dividido em 64 semanas de
atividades teórico-práticas, tem como coordenadora do curso a servidora Tânia
Valéria Lucas, e assessoria técnica de Cárita Vieira Arruda (ambas da SESG).
Atuam como docentes do curso: João Batista Moreira de Melo (SESG) e Rodrigo
da Silveira Campos (CRER). Na equipe de preceptores estão Betual de Melo e
Carlos Alberto Gomes (ambos do CRER). 

Motivos para tanto orgulho

Além de ser o primeiro da categoria em todo Brasil a ter autorização pelo
Conselho Estadual de Educação (CEE) e reconhecimento do Ministério da
Educação (MEC), o curso tem uma bagagem e tanto quando o assunto é
expertise, já que é composto por docentes e discentes que atuam
profissionalmente há bastante tempo ao lado de uma instituição que está no
mercado há 19 anos e é referência no atendimento de reabilitação e
dispensação de OPM no Estado de Goiás. A proposta pedagógica soma 1.200
horas de aula e traz, como orientação metodológica, as diretrizes da Política de
Educação Permanente em Saúde e está alinhada às orientações para a
Formação do Técnico em Órteses e Próteses do Ministério da Saúde (2014). 

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

 

CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICO EM ÓRTESES E PRÓTESES -
TOP ENTRA NO IV MÓDULO - FENÔMENOS DA VIDA ADULTA
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Informe sobre a Planificação da Atenção Primária – Superintendência da Escola
de Saúde de Goiás. 

Informe sobre o Projeto Saúde Mental na APS: Implantação da linha de cuidado
de Saúde Mental na APS para organização da Rede.  SUSMEP - Superintendência
de Saúde Mental e População Específica.  

Informe sobre a Imunização da população infantil da vacina COVID-19. SUVISA-
Superintendência de Vigilância em Saúde.

Informe sobre o Seminário da CIES – Comissão de Comunicação e Eventos da
CIES Estadual.

Apresentação do Plano de Ação da CIES Central.   

Apresentação da Implantação da CIES São Patrício II.  

Leitura e apresentação do Regulamento Interno da CIES Estadual. 

Divulgação do Periódico Mundo CIES SUDOESTE I. 

Teve ainda a apresentação do calendário das reuniões da CIES Estadual pela
Secretária Executiva da CIES Estadual. Confira:

REUNIÃO DE COMISSÃO PERMANENTE DE INTEGRAÇÃO
ENSINO-SERVIÇO (CIES ESTADUAL) DISCUTE ASSUNTOS
IMPORTANTES PARA A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

4

A última reunião da Comissão Permanente de Integração
Ensino-Serviço - CIES Estadual, aconteceu no último dia 22
de fevereiro via zoom. Em pauta, assuntos importantes
para a educação permanente em saúde. Veja: 
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Na reunião de fevereiro da CIES Estadual também teve apresentação, discussão
e pactuação do fluxo de solicitação de pautas para as Assembleias da CIES
Estadual. CONHEÇA!



Com o objetivo de dar apoio técnico e operacional às equipes municipais
responsáveis ao Projeto Planifica Goiás, a equipe da Coordenação de Apoio
Institucional da Superintendência da Escola de Saúde de Goiás visitou os municípios
de Rianápolis e Uruana neste mês de fevereiro.

As reuniões com equipes municipais e Secretários municipais de saúde
promoveram a discussão dos avanços e entraves no desenvolvimento do projeto
naqueles municípios. Na ocasião a equipe da SESG, juntamente com os secretários
municipais de Saúde, coordenadores da Atenção Primária e tutores das unidade de
saúde, promoveram o resgate das ações propostas através de alinhamento sobre o
conteúdo teórico e prático desenvolvido nas 03 últimas etapas do projeto.

A equipe da SESG também realizou o levantamento dos avanços relacionados ao
processo de Territorialização municipal, qualificação dos cadastro individuais e
familiares e avaliação dos macro e microprocessos da atenção primária. 

PROJETO PLANIFICA GOIÁS: 

EQUIPE DA SESG VISITA MUNICÍPIOS
DE RIANÁPOLIS E URUANA
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No dia 07 de fevereiro a equipe da Coordenação de Desenvolvimento Institucional presenteou
os servidores da SESG com um bloco de anotação. A ação faz parte do Projeto Colorindo a Vida
e foi direcionada aos temas trabalhados durante o mês de fevereiro (Lúpus Eritematoso
Sistêmico - LES, Fibromialgia, Mal de Alzheimer e Leucemia). 

Ainda dentro dos temas trabalhados no Fevereiro Roxo e Laranja, a CDES realizou, ao longo de
todo mês, a exposição de um varal de informações com QR Code sobre LES, Fibromialgia, Mal
de Alzheimer e Leucemia. O varal foi montado na recepção da Escola de forma lúdica e
atrativa. Folderes de conscientização sobre estas doenças também foram enviados via e-mail
institucional e em grupo de comunicação interna de trabalho dos servidores da SESG e Creche
Cantinho Feliz. 

Para fechar a campanha do mês de fevereiro com chave de ouro, o Projeto Colorindo a Vida
realizou, no último dia 25, uma sessão de cinema no auditório da SESG. Na ocasião o filme
Para Sempre Alice, que retrata sobre o mal de Alzheimer, foi exibido para todos os servidores
da Superintendência da Escola de Saúde de Goiás. 
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PROJETO COLORINDO A VIDA EM AÇÃO



Projeto FloresSER trabalha temas direcionados aos
princípios e diretrizes do Programa de Compliance Público

No mês de fevereiro os servidores da SESG puderam conhecer, via e-mail institucional, temas
relacionados aos princípios e diretrizes do Programa Compliance Público (PCP), com foco nos
eixos I (ética), II (fomento à transparência), III (responsabilização) e IV (gestão de riscos).
 
A ação é realizada todas as terças e sextas-feiras. 
Contribua conosco! Mande suas sugestões para des.escoladesaude@goias.gov.br
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NOVOS CURSOS DA SESG
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A Superintendência da Escola de Saúde de Goiás vai oferecer dois novos
cursos relacionados à produção de notas técnicas. No curso “Produção de
Notas Técnicas de Evidências Clínicas para Processos Judiciais”, os profissionais
de SUS vão aprender a produzir notas técnicas como respostas rápidas às
demandas em processos judiciais. 

Já no curso de Elaboração de Notas Técnicas de Revisão Rápida (NTRR), os
estudos serão direcionados à produção de respostas rápidas em Avaliação de
Tecnologias em Saúde (ATS), especificamente os estudos da NTRR. 

Para mais informações, acesse nossa página de cursos: 

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

Curso: Produção de Notas Técnicas de Evidências
Clínicas para Processos Judiciais (NT-PJ)

Aprimorar os profissionais do SUS, de nível
superior, para que produzam estudos de NT-PJ,
como resposta muito rápida para demandas de
Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) em
processos judiciais.

C.H.: 40 horas.
Modalidade: Autoinstrucional.
Quantidade de Vagas: Ilimitadas.

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


FIQUE POR DENTRO
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Curso: Elaboração de Notas Técnicas de Revisão
Rápida (NTRR) de evidências para Avaliação de
Tecnologias em Saúde.

Aprimorar os profissionais do SUS, de nível
superior, para que produzam estudos de resposta
rápida em Avaliação de Tecnologias em Saúde
(ATS), especificamente os estudos de NTRR.

C.H.: 136 horas.
Modalidade: Presencial 
Quantidade de Vagas: 110.

uma apresentação em formato digital da gestão inovadora da SES-GO! 
Em formato de E-BOOK, a produção está na fase de revisão e vai contar com
informações importantes sobre a gestão e estratégias em saúde da SES-GO.

Vem aí
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DE OLHO NA PESQUISA

Eficácia e segurança de mudanças no estilo de vida na esteatose hepática
não alcoólica: revisão rápida de evidências

Esse estudo teve como principal objetivo investigar os efeitos de protocolos de    
mudança de estilo de vida, com dieta e/ou exercícios, no tratamento da esteato-
hepatite não alcoólica (DEHNA). A equipe da Coordenação de Avaliação de
Tecnologias em Saúde da Superintendência da Escola de Saúde de Goiás-SES
GO realizou uma revisão rápida de evidências científicas para tomada de
decisão informada por evidências em políticas e práticas de saúde para a
elaboração dessa Nota Técnica.

Confira o vídeo explicativo AQUI. 

Estudo epidemiológico do trauma facial em um hospital universitário de
referência no centro-oeste

Esta pesquisa poderá auxiliar positivamente na implementação de ações,
protocolos e Políticas de Saúde Pública, tendo potencial para ser utilizado
também, por meio da publicação dos resultados como referência para novas
pesquisas. Os dados levantados fornecerão subsídio à Secretaria Estadual de
Saúde, em campanhas preventivas e na organização do fluxo de referência e
contra-referência no atendimento ao paciente com trauma facial, visando
reduzir gastos e oferecer aos usuários um atendimento de qualidade.

Confira o vídeo explicativo AQUI. 

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

Publique sua pesquisa! Entre em contato: olhonapesquisa@gmail.com
https://www.saude.go.gov.br/sesg/pesquisa-e-inovacao/de-olho-na-pesquisa

https://www.saude.go.gov.br/escoladesaude/pesquisacientifica/deolhonapesquisa/14689-eficacia-e-seguranca-de-mudancas-no-estilo-de-vida-na-esteatose-hepatica-nao-alcoolica-revisao-rapida-de-evidencias
https://www.saude.go.gov.br/escoladesaude/pesquisacientifica/deolhonapesquisa/14820-estudo-epidemiologico-do-trauma-facial-em-um-hospital-universitario-de-referencia-no-entro-oeste
https://www.saude.go.gov.br/escoladesaude/pesquisacientifica/deolhonapesquisa/14820-estudo-epidemiologico-do-trauma-facial-em-um-hospital-universitario-de-referencia-no-entro-oeste
mailto:olhonapesquisa@gmail.com
https://www.saude.go.gov.br/sesg/pesquisa-e-inovacao/de-olho-na-pesquisa
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RESAP PUBLICA EDIÇÃO
ESPECIAL DA II JORNADA
CIENTÍFICA DA AGIR

No mês de fevereiro, a RESAP publicou três resumos que fazem parte dos Anais
da II Jornada Científica da Agir (Associação de Gestão, Inovação e Resultados em
Saúde). O evento foi realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2021 em formato
híbrido, com o objetivo de disseminar o conhecimento produzido pela Agir, em
mais de 20 horas de conteúdos dedicados ao tema “Inovação e Tecnologias em
Saúde”.
 
A edição especial conta com 12 (páginas) e traz os seguintes temas: 
 
Detecção do Gene de Virulência Vaca de Helicobacter Pylori em pacientes
dispépticos em Goiás: uma associação com os aspectos clínicos e
histopatológicos
 
Doença de base e desfecho da extubação em pacientes de um hospital de
urgência e trauma
 
Prevalência de hiponatremia em pacientes com lesão medular em um centro de
referência do Brasil
  
 
Confira estas e outras publicações acessando:
https://www.revista.esap.go.gov.br/index.php/resap

https://www.revista.esap.go.gov.br/index.php/resap


DE OLHO NAS REGIÕES DE SAÚDE
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Morro Agudo de Goiás realiza 1° Conferência de Saúde Mental

Com o objetivo de construir políticas públicas efetivas em saúde mental para o
SUS, foi realizada, no dia 16 de fevereiro, a 1° Conferência de Saúde Mental do 
 município do Morro Agudo de Goiás, da regional de saúde São Patrício I. 

O neuropsicólogo Celso Cruz conduziu os trabalhos e proferiu a palestra, cuja
temática foi “A Política de saúde mental como direito: pela defesa do cuidado
em liberdade, rumo a avanços e garantia de serviços da atenção psicossocial no
SUS. 

O evento foi realizado no Centro de Referência de Assistência Social do
município, e contou com a participação dos profissionais de saúde do SUS,
CAPS, Cras, psicólogos e população em geral. 



Foi finalizado em fevereiro de 2022, pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, o
Projeto Sinfono, que teve como objetivo proceder o mapeamento e a modelagem
dos atuais processos de contratação mais utilizados no âmbito desta Pasta, com
foco na melhoria e eficiência dos processos.

Para o resultado, várias áreas da SES-GO foram envolvidas, resultando, além dos
produtos citados, na criação de um Repositório Virtual de documentos
(https://drive.google.com/file/d/1i3J_iFDpZphfGRDxfarpAjywt4tcjNBh/view) e na
disponibilização do E-manual de contratações e aquisições, um dispositivo de fácil
acesso, interativo, com toda a base de conhecimento processual, bem como com
os procedimentos operacionais padrão envolvem todas as etapas do processo de
contratação e aquisição 
(acesse: https://drive.google.com/file/d/1i3J_iFDpZphfGRDxfarpAjywt4tcjNBh/view).

O sucesso da proposta, idealizada pela alta gestão, foi o resultado de uma
adequada gestão do projeto, uma equipe engajada na execução das suas
atividades, e o apoio das chefias imediatas, que permitiram a dedicação de suas
equipes à proposta pioneira na SES-GO.

Trata-se de um importante passo para a celeridade e eficiência operacionais,
consolidado pela Portaria nº 208, de 08 de fevereiro de 2022, que instituiu o E-
Manual na SES-GO. 

PROJETO SINFONO
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https://drive.google.com/file/d/1i3J_iFDpZphfGRDxfarpAjywt4tcjNBh/view
https://drive.google.com/file/d/1i3J_iFDpZphfGRDxfarpAjywt4tcjNBh/view
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