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Uma instituição que consegue vislumbrar a importância da educação permanente e
continuada para todos os profissionais do SUS, com o foco de promover a
integração entre os níveis de atenção à saúde, por intermédio da Planificação.

Uma equipe focada nas necessidades do nosso Estado, que propõe continuamente
importantes projetos pedagógicos de curso. Que se preocupa cada vez mais em
fortalecer a integridade dos processos de trabalho, vivenciando o Programa de
Compliance Público dia a dia. Que se mantém atenta às mudanças educacionais,
inovando nas normas e resoluções para acompanhar as melhores Escolas de Saúde
do País.

Um grupo seleto, dedicado, que procura qualificar a integração do ensino e o
serviço, aprimorando os processos de trabalho dos mais diversos Estágios e das
Residências Médica e Multiprofissional nos estabelecimentos de saúde do Estado de
Goiás. Que avalia a situação local e regional, contribuindo para a expansão desses
programas, transformando a realidade do discente e do usuário. Um conjunto de
profissionais que não se cansa de apresentar inovações tecnológicas e pesquisas
que possam ser aplicadas à realidade da saúde do Estado de Goiás. 

Uma Superintendência que articula e busca parcerias de renome nacional para o
desenvolvimento de seus trabalhos.  Que identifica a necessidade de se ampliar a
forma de trabalho, de se democratizar o acesso à educação por meio, por exemplo,
da expansão dos cursos autoinstrucionais e que busca valorizar continuamente o
servidor público com a introdução de ações e projetos que integram os
colaboradores da SESG.

Um ano para trilharmos novos caminhos, fortalecermos nosso trabalho,
executarmos muito mais do que o provável, é o que esperamos da
Superintendência da Escola de Saúde de Goiás!

Para 2022, novos desafios foram trazidos pelas equipes.
Novas metas firmadas. E com esse desejo, a renovação do
compromisso com a eficiência. 

O desejo do sucesso é uma constante, no entanto, a SESG
tem a certeza de que esse sucesso só pode ser alcançado
pelo compromisso, dedicação, trabalho árduo, parceria e
união de todos os colaboradores. Uma equipe coesa, com o
mesmo pensamento: o de solidificar e ampliar a qualidade
dos serviços prestados por esta SESG. 

Uma Superintendência capaz de ampliar os laços com as
demais Superintendências da Saúde. Capaz de chegar aos
trabalhadores do Sistema Único de Saúde - SUS nos
espaços mais longínquos por meio dos apoiadores
regionais. 



A Superintendência da Escola de Saúde de Goiás está com as
inscrições abertas para o curso de qualificação de auxiliares
administrativos da saúde. Nesta 3ª edição a SESG vai oferecer
405 vagas para profissionais que atuam como auxiliares
administrativos em serviço de saúde, preferencialmente no
âmbito da atenção primária à saúde, nos municípios do
Estado de Goiás. 

As vagas são distribuídas por todas as regiões de saúde de
acordo com a demanda de cada região. O curso está previsto
para iniciar em 08 de março de 2022 e deve ser realizado no
formato EaD com tutoria. Com uma carga horária de 120
horas, a previsão do término do curso é para dia 06 de junho
de 2022. Para mais informações, acesse o Edital.
https://www.saude.go.gov.br/escoladesaude/editais/2021

Para realizar sua inscrição clique AQUI. 

CURSO DE QUALIFICAÇÃO PARA
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DA 
SAÚDE ESTÁ COM INSCRIÇÕES ABERTAS
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https://www.saude.go.gov.br/escoladesaude/editais/2021
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FIQUE POR DENTRO

Para os profissionais de saúde que querem se especializar, uma boa notícia: está
quase tudo pronto para o lançamento de 3 cursos de especialização realizados
pela Superintendência da Escola de Saúde de Goiás. No total, serão ofertadas
368 vagas para profissionais de saúde que atuam no SUS goiano. Destas, 40 são
para o curso de especialização de nível médio para técnico de enfermagem em
gerontologia e terá 320 horas de carga horária. 

O curso de especialização em gestão do cuidado em saúde com ênfase na
atenção primária é o que vai oferecer a maior quantidade de vagas: são 258
vagas para formação de profissionais de saúde protagonistas e com
competência para lidar com os desafios da gestão do cuidado em saúde. O curso
terá a carga horária de 406 horas. 

Já para os profissionais de saúde que buscam por uma oportunidade de fazer
uma especialização em nível de pós-graduação lato sensu, a dica é o curso de
especialização em gestão da qualidade e segurança na assistência em saúde.
Com carga horária de 360 horas e vai oferecer 70 vagas. Para acompanhar as
atualizações dos cursos previstos e com inscrições abertas da Escola de Saúde
de Goiás basta clicar no link: https://www.saude.go.gov.br/escoladesaude/cursos 

A SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS VAI
OFERECER CURSOS DE ESPECIALIZAÇÕES PARA PROFISSIONAIS
DE SAÚDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
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https://www.saude.go.gov.br/escoladesaude/cursos


Após intensa procura por dois cursos já ofertados em edições anteriores pela
Superintendência da Escola de Saúde de Goiás, a SESG vai lançar edições
especiais. 

Os cursos para desenvolvimento de projetos de intervenção em saúde e de
capacitação em metodologias ativas e tecnologias educacionais serão
disponibilizados na página da Escola de Saúde de Goiás. Fique de olho! 

CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INTERVENÇÃO
EM SAÚDE E CAPACITAÇÃO EM METODOLOGIAS ATIVAS E
TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 
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Em um cenário ainda dominado pela COVID-19 e
suas consequências na saúde pública, a RESAP
traz em seu novo volume assuntos relacionados
ao cenário atípico que estamos vivendo nos
últimos anos. Não tem como fugir deste tema.
Seja de forma direta ou indireta, pesquisadores,
médicos e cientistas ainda voltam seus olhares e
esforços para resolver a maior questão de saúde
pública mundial de todos os tempos. 

RESAP PRESTIGIA TRABALHOS CIENTÍFICOS DA 
1ª JORNADA CIENTÍFICA NACIONAL DA SES-GO
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Na estreia do Volume 8  é possível conferir 44 trabalhos científicos apresentados na
5ª Jornada Científica e 1ª Jornada Nacional do Governo de Goiás, nos dias 24 e 25 de
novembro de 2021. Realizada pela Secretaria de Estado da Saúde por meio da
Escola de Saúde de Goiás, o evento construiu um diálogo produtivo sobre as
perspectivas atuais e futuras para a ciência e pesquisa no contexto da saúde
pública. 

Os estudos foram divididos 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. 

Em sua primeira edição nacional, a Jornada Científica do Governo de Goiás teve 69
trabalhos inscritos de todo Brasil. Além de instituições de ensino goianas – Instituto
Federal de Goiás (IFG), Universidade Federal de Goiás (UFG) e Pontifícia
Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) –, 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: Secretarias Municipais de Urutaí, Aparecida de Goiânia, Rio Verde;
e dos Hospitais Estaduais de São Luís de Montes Belos Dr. Geraldo Landó e de
Luziânia. 

Além de prestigiar os pesquisadores que inscreveram seus trabalhos na Jornada, a
publicação deste suplemento é mais uma oportunidade de conhecer a ciência que
é feita na saúde pública brasileira. 

Para acessar a RESAP clique AQUI. 

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


Enquanto os colaboradores da SESG preparam cursos, planos e ações para o ano
que se inicia, a Coordenação de Tecnologia da Informação realiza um trabalho
intenso nas pastas compartilhadas da rede de computadores da Escola. Na
primeira quinzena de janeiro, por exemplo, todos os documentos dos anos
anteriores foram arquivados em segurança na rede da SES-GO. Outra ação
importante da CTI foi a atualização das permissões de acesso na pasta de 2022.

 

5

JANEIRO PRODUTIVO  

Testes para detecção da COVID-19 são realizados em servidores da
Escola de Saúde de Goiás
No último dia 13 de janeiro a SESG, com apoio da Coordenação de Administração / Gerência de
Tecnologias Educacionais, realizaram testagem para detecção de antígeno da COVID-19 de 125
servidores da Superintendência da Escola de Saúde de Goiás e alguns setores da
Superintendência do Complexo Regulador em Saúde de Goiás. 

Logo após a testagem – no dia 14 de janeiro - foi realizada desinfecção de todos os espaços da
SESG, seguindo as orientações da Superintendência de Vigilância em Saúde da SES-GO. Todos
os ambientes de trabalho, bem como as áreas comuns da SESG foram sanitizadas para
possibilitar maior segurança aos servidores da instituição. 

Manutenção das pastas compartilhadas



 

A Coordenação de Desenvolvimento Institucional divulgou a primeira ação do
Programa de Compliance Público para 2022. Trata-se da importância da
participação de todos os servidores da Superintendência da Escola de Saúde de
Goiás na pesquisa realizada pela UFG e CGE-GO sobre "Internalização da cultura
em Gestão de Riscos". Isso permitirá um processo de avaliação de riscos eficaz e
um tratamento de riscos apropriado. 

A pesquisa foi realizada em sete entidades do Executivo Estadual e a Secretaria de
Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) é uma delas.

Segue vídeo explicativo para esclarecer qualquer dúvida:
https://www.youtube.com/watch?v=MdIrTEjSHdk.

COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL DIVULGA PRIMEIRA AÇÃO DO
PROGRAMA DE COMPLIANCE PÚBLICO PARA 2022
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https://www.youtube.com/watch?v=MdIrTEjSHdk
https://saude.go.gov.br/compliancepublico


 

A Superintendência da Escola de Saúde de Goiás - SESG realizou uma roda de
conversa sobre a temática “Por que conversar sobre saúde mental?” no dia 31 de
janeiro de 2022, das 09h30 às 10h30, no auditório da SESG.

O bate papo foi mediado pela Dra. Helisiane Figueiredo, doutora em Enfermagem
Psiquiátrica pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - EERP/USP, gerente de
Saúde Mental da Superintendência de Saúde Mental e Populações Específicas -
SUSMEP/SES-GO.

O tema faz alusão ao Janeiro Branco, campanha que tem como objetivo estimular
a conscientização da sociedade sobre a importância da prevenção ao
adoecimento emocional — algo que gera impactos preocupantes em nossa
sociedade.

Ou a GENTE cuida da MENTE
ou a MENTE acaba com a GENTE!
#ProjetoColorindoaVida
#JaneiroBranco

CAMPANHA JANEIRO BRANCO
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A Superintendência da Escola de Saúde de Goiás (SESG), por intermédio do apoio
da Coordenação de Desenvolvimento Institucional (CDES), implantou e
desenvolveu no decorrer do ano de 2021, o Projeto “Colorindo a Vida”, que busca
promover o conhecimento e a conscientização dos servidores da SESG sobre o
combate a diversas doenças e demais problemáticas voltadas direta e
indiretamente à saúde da sociedade goiana como um todo. Para cada mês do ano,
foram selecionados temas e desenvolvidas atividades que buscam despertar e
conscientizar o trabalhador para o autocuidado, prevenção e promoção da saúde.

As ações realizadas contaram com vários folders e cards informativos publicados
semanalmente, via e-mail institucional e em grupo interno eletrônico de
comunicação da SESG. Além disso, a campanha mensal foi associada à distribuição
de itens simbólicos que contribuíram para ampliar a participação dos servidores
nas ações. Foram executadas diversas palestras com profissionais especializados
da saúde, convidados conforme a temática trabalhada, proporcionando
momentos de “bate-papo” e “tira-dúvidas” entre os participantes.

Nesse período, a CDES/SESG buscou parceiros e viabilizou a execução de
importantes ações, tais como a captação de bolsas de sangue para doação e
cadastro de doadores voluntários de medula óssea, através da presença do ônibus
do Hemocentro Coordenador de Goiás (HEMOGO) e, ainda, da Blitz realizada pela
Central Estadual de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos de Goiás
(CNCDO-GO) da Gerência de Transplantes da Superintendência do Complexo
Regulador em Saúde de Goiás, a fim de maiores esclarecimentos quanto aos mitos
e verdades do processo de doação de órgãos.

Outra forma de divulgação trabalhada pela CDES é o compartilhamento dessas
práticas nos painéis eletrônicos disponibilizados nos ambientes centrais da SESG, o
que permite a divulgação do tema entre os usuários do local. Para a conclusão
dessas atividades, ao final de cada mês, foram emitidos boletins informativos com
uma síntese sobre o tema tratado, de forma a consolidar o conhecimento
promovido. Todas as ações foram registradas e sintetizadas no mural de entrada
da SESG compondo, assim, um painel informativo.
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RETROSPECTIVA – PROJETO COLORINDO A VIDA

Painel informativo no mural de
entrada da SESG divulga boletins 
do Colorindo a Vida
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