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EDITORIAL

A educação a distância (EaD), assim como o uso do ambiente virtual como
ferramenta de trabalho, ganharam força nos últimos dois anos, quando o mundo
viveu a maior crise pandêmica do século XXI. Os números não mentem. De acordo
com dados divulgados na 11ª Edição do Mapa de Ensino Superior 2021, houve um
crescimento de 9,8% da educação a distância no primeiro semestre daquele ano. O
levantamento tem como base o Censo do Ensino Superior 2019. 

Segundo pesquisa realizada pela Organização Kaspersky, 53% dos profissionais
brasileiros passaram a considerar uma mudança de emprego devido à pandemia,
forçando uma transição de carreira e adaptação às novas modalidades de ensino. 
No setor público não tem sido diferente e a Superintendência da Escola de Saúde de
Goiás (SESG) tem acompanhado as inovações tecnológicas e investido ainda mais
em seu ambiente virtual de aprendizagem https://educa.saude.go.gov.br/ . 

Para o ensino em saúde, compartilhar conhecimentos de forma rápida e acessível é
imprescindível. Isso porque sabemos que o tempo dos nossos profissionais é
escasso e cada minuto é valioso. De forma fácil e acessível, a SESG tem
disponibilizado vários cursos e capacitações rápidas em formato EaD. Só no
primeiro bimestre deste ano, 128 profissionais de saúde do SUS já foram
certificados. Neste mês de março, quatro editais abrem chances de atuação de
profissionais de saúde no ambiente virtual de aprendizagem.

Como podemos ver, a SESG tem acompanhado esta transformação digital de forma
rápida e contínua, oferecendo todo suporte aos profissionais do SUS goiano na área
de educação permanente em saúde. 

E aí, vamos fazer esta transformação juntos?

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

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


As seleções são realizadas em fase única, de caráter eliminatório/classificatório,
por meio de avaliação de títulos e da comprovação da experiência. O pagamento
dos serviços prestados pelos servidores selecionados será realizado nos termos
da Portaria nº 900/2022 – SES e Instrução Normativa nº 08/2021 – SESG/SES-GO.
 
Por sua vez, as inscrições para os profissionais de saúde que desejam se capacitar
nos cursos de Tutores para EaD e na Capacitação para elaboração de materiais
didáticos em EaD também já foram encerradas. Diferente dos editais 03/2022 e
05/2022 – que é voltado para docentes – os editais 04/2022 e 06/2022 são
destinados a discentes e oferecem um total de 130 vagas.

De acordo com a Superintendente da SESG, Dra. Viviane Leonel Cassimiro
Meireles, esta é uma excelente oportunidade para profissionais de saúde do SUS
goiano que tem vontade de atuar na educação digital.  “As capacitações são 100%
voltadas para o ambiente virtual de aprendizagem e dão oportunidades distintas
para nossos profissionais de saúde. Além das vagas para atuar como docente no
ambiente virtual, a SESG abre oportunidades para profissionais que ainda não têm
expertise no EaD e desejam se capacitar nesta área”, explica ela.

A Secretaria de Estado da Saúde, por meio da
Superintendência da Escola de Saúde de Goiás, encerrou as
inscrições para a seleção de docentes que desejam atuar no
ambiente virtual de aprendizagem (AVA) da SESG nos cursos
de capacitações para tutores EaD e na elaboração de
materiais didáticos em EaD. Os editais 03/2022 e 05/2022
regulamentam as duas seleções e exigem requisitos
específicos para os profissionais de saúde interessados em
participar do certame. 

Oportunidades para atuação no EaD 
da SESG: inscrições encerradas!
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A II Mostra Goiana de Experiências Exitosas e Inovadoras do SUS selecionou 20
práticas bem sucedidas no Sistema Único de Saúde goiano. Realizado pelo
Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Goiás (Cosems), o
evento conta com o apoio da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO),
por meio da Superintendência da Escola de Saúde de Goiás.

Gestores e técnicos municipais de saúde que trabalham no SUS goiano
participaram da seleção, cujo principal objetivo é incentivar os municípios a
compartilharem suas práticas em saúde bem sucedidas nas seguintes áreas
temáticas: gestão e planejamento do SUS, controle social e participação da
comunidade na saúde, financiamento e fundo municipal/distrital de saúde, gestão
do trabalho e da educação na saúde, judicialização da saúde no município,
regulação do SUS no município, gestão da assistência farmacêutica,
regionalização e governança regional e saúde digital.

Autores e coautores de 20 (vinte) experiências pré-selecionadas fizeram uma
apresentação oral por videoconferência a uma banca examinadora. Para conferir
o resultado final basta acessar o site oficial do evento https://cosemsgo.org.br/2-
mostra-cosemsgo/.

Destas, 10 experiências serão selecionadas para apresentação no II Congresso de
Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Goiás e também na 17ª Mostra
Brasil Aqui Tem SUS (edição 2022), promovida pelo Conselho Nacional de
Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

II MOSTRA GOIANA DE EXPERIÊNCIAS
EXITOSAS E INOVADORAS DO SUS
SELECIONA 20 PRÁTICAS EM SAÚDE
BEM SUCEDIDAS

https://cosemsgo.org.br/2-mostra-cosemsgo
https://cosemsgo.org.br/2-mostra-cosemsgo/


SESG compõe equipe técnica Mostra

A Superintendência da Escola de Saúde de Goiás é uma das principais parceiras
desta mostra desde sua primeira edição, que foi realizada em 2020. Por meio do
suporte técnico e especializado, 25 servidores da SES-GO integram a equipe de
avaliação da Mostra, a maioria mestres, doutores e especialistas atuantes na
área da saúde pública.

A Comissão Científica também é composta por membros da Superintendência
Escola de Saúde de Goiás. Dentre eles, a gerente de Pesquisa e Inovação, Dra.
Fernanda Pimenta Simon Ferreira; a mestre em saúde coletiva Fernanda Rosiak
Gonzaga Faleiro e a mestre Kely Cristina de Almeida, coordenadora de
Metodologias Educacionais em Saúde.

"Compor a comissão científica da II Mostra, como representante da SES, foi uma
experiência gratificante. A equipe de trabalho, formada por membros do
COSEMS e da SESG, atuou de forma harmoniosa e muito produtiva, o que traz
motivação para execução das ações propostas e a expectativa de que esta
parceria se repita nas próximas edições. Além disso, ao tomar conhecimento das
experiências exitosas relatadas nos trabalhos, pudemos perceber que existem
muitos profissionais de saúde e gestores municipais empenhados em ações que
efetivamente contribuem para a melhora dos serviços prestados à população
por meio do SUS", afirma a mestre em Saúde Coletiva, Fernanda Rosiak Gonzaga
Faleiro. 

"Compartilhar experiências exitosas é mais uma forma que a Superintendência
Escola de Saúde de Goiás encontra para legitimar a educação em saúde como
um dos pilares de melhoria do SUS goiano. A colaboração da SESG é
fundamental para garantir a qualidade dos trabalhos apresentados, já que todos
os profissionais envolvidos tem expertise na área de saúde pública. Esta é a
melhor forma de unir educação em saúde com a realidade vivida nos municípios
goianos. Estamos muito felizes em participar desta Mostra”, afirma a
Superintendente da Escola de Saúde de Goiás, Viviane Leonel Cassimiro
Meireles.

Por Gabriela Dutra, da Superintendência da Escola de Saúde de Goiás
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COORDENAÇÃO DE GESTÃO ACADÊMICA CERTIFICA 
 PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO SUS
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No primeiro bimestre de 2022, a Coordenação de Gestão
Acadêmica da Superintendência da Escola de Saúde de Goiás
certificou 128 profissionais de saúde do SUS goiano.

Foram certificados 44 agentes comunitários de saúde do Município
de Morrinhos que fizeram o Curso Introdutório de Agentes
Comunitários de Saúde da SESG; e 84 auxiliares administrativos de
saúde, que participaram da 3ª Edição do Curso de Qualificação
para Auxiliares Administrativos da Saúde da Superintendência da
Escola de Saúde de Goiás. 

FIQUE POR DENTRO



Segundo a Superintendente da Escola de Saúde de Goiás, Viviane Leonel
Cassimiro Meireles, essa metodologia de trabalho oferta mais transparência aos
pagamentos de gratificação de encargos do curso, conforme Instruções
Normativas vigentes e Portaria de Pagamento". 

"É mais um instrumento da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO)
para a otimização, transparência e padronização dos fluxos da coordenações da
SESG ", afirma a assessora Rafaela Troncha Camargo

Segundo a Gerente de Tecnologias Educacionais em Saúde, Haline Rachel Lino
Gomes, os esforços da Gerência de Tecnologias Educacionais, por meio da
Coordenação e Economia e Finanças (COEF), garantiu a continuidade do uso do
Sistema UP TO DATE por todos os trabalhadores do SUS goianos e residentes
lotados nas Unidades Hospitalares Estaduais. Para garantir o uso de uma das
plataformas médicas/científicas mais usadas nas unidades de saúde de todo
mundo, a COEF/GTE recebeu o auxílio da Procuradoria Setorial da SES e
Procuradoria Tributária do Estado para intervir junto à Receita Federal e Caixa
Econômica Federal.

Em janeiro de 2021 foi disponibilizado as Unidades de Saúde: HUGO,HMI, HDT,
HGG, CRER, HEAPA, SES e o HUGOL a plataforma UP TO DATE ANYWHERE, que
permite às unidades hospitalares acesso à uma base científica de conhecimentos
médicos e na área da saúde, contendo informações com objetivo de apoiar a
tomada de decisão clínica, disponibilizando conteúdo científico revisado, com
recomendações que fundamentam questões relativas à prática clínica, de forma
acessível, rápida e independente de acordo com os princípios da Medicina
Baseada em Evidência.
 
Sistema UP TO DATE ANYWHERE é a principal fonte de atualização médica no
mundo, sendo utilizado por mais de 1.900.000 (um milhão e novecentos mil)
médicos e profissionais de saúde e por mais de 30.000 (trinta mil) instituições em
mais de 191 (cento e noventa e um) países, estando presente em 90% dos
centros médicos acadêmicos dos EUA.   
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É BOM SABER! A Gerência de Tecnologias Educacionais em
Saúde, por meio das coordenações de Gestão
Acadêmica e Economia e Finanças liberou,
neste mês de março, pareceres favoráveis para
execução do curso de Qualificação dos
Profissionais de Saúde para o Processo de
Doação de Órgãos e Tecidos.

Up to Date



No Brasil, já utilizam o sistema UP TO DATE ANYWHERE inúmeras instituições de
saúde, médicos e instituições de ensino de medicina de renome no âmbito
público como a Universidade de São Paulo/USP, Universidade do Estado do Rio
de Janeiro/UERJ, Universidade Federal de São Paulo/UNIFESP, Universidade
Federal de Juiz de Fora/UFJF, Instituto Nacional do Câncer/INCA, entre outras. 

            VOCÊ SABIA

Destaque 01

Mais de 80 (oitenta) estudos científicos confirmam que os médicos
frequentemente mudam o diagnóstico e o tratamento quando eles usam o UP
TO DATE ANYWHERE.
 

Destaque 02

Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Harvard no
Hospital Quality Alliance Program evidenciou que nos hospitais onde as
diretrizes do UP TO DATE ANYWHERE foram seguidas, por um período de 3 (três)
anos, experimentaram melhorias nos seguintes indicadores de qualidade da
assistência hospitalar: Redução no Tempo de Internação; Redução da Taxa de
Mortalidade Hospitalar. 

Com a assinatura, todos os trabalhadores do SUS e residentes lotados nas
Unidades Hospitalares Estaduais poderão acessar por meio de qualquer terminal
de computador ou dispositivo móvel (celular ou tablet) ou até mesmo o acesso
remoto (em residência/hospital) conteúdo científico revisado, com
recomendações que fundamentam questões relativas à prática clínica e
terapêutica, disponibilizando o acesso a síntese do conhecimento médico atual
revisados por especialistas. Assim, o sistema UpToDate fornece essas
informações e conteúdos atualizados continuamente, de modo prático e
confiável em substituição a leitura de uma infinidade de outras fontes o que
seria inexequível.

Principais benefícios do UP TO DATE ANYWHERE: Ferramenta que qualifica a
assistência e o ensino; Medicina baseadas em evidências;  Ferramentas que
embasam as decisões clínicas; Protocolos de tratamento; Agilidade na tomada de
decisão, principalmente em beira de leito. O sistema possui um catálogo
completo e multidisciplinar dentro da área de ciências da saúde, além de
oferecer um serviço cada vez mais ágil e completo a médicos, estudantes de
medicina e outros profissionais da saúde.
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CURIOSIDADES UP TO DATE:



Ampliação de busca de conteúdos médicos alicerçados em Medicina Baseada
em Evidências; 

Atualização de diretrizes e protocolos clínicos a partir de base de dados
atualizadas e revisadas continuamente; 

Fortalecimento de pesquisas; 

Participação em estudos elaborados pela metodologia de saúde baseada em
evidência; 

Desenvolvimento de estratégias de buscas complexas em fontes
reconhecidas internacionalmente; 

Oferecer os usuários informações sobre as interações medicamentosas e
entre medicamentos e ervas medicinais (chás), com a classificação de risco
para considerar mudanças no tratamento dentre outras.

Os resultados esperados são: 
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A equipe da Revista Científica da Escola Estadual de Saúde de Goiás "Cândido
Santiago" (RESAP), da Gerência de Pesquisa e Inovação, está participando do
curso de Boas Práticas em Processos Editoriais de Revistas Científicas para
LILACS 2022. O curso teve início no mês de março e tem como objetivo
promover o conhecimento de tópicos fundamentais de editorias científicas para
melhorar a qualidade, posicionamento e visibilidade das revistas da América
Latina e Caribe, das áreas das Ciências da Saúde e afins. 

A RESAP é um periódico de acesso livre e gratuito, publicado continuamente pela
Superintendência da Escola de Saúde de Goiás, apenas na versão eletrônica
disponível pelo endereço http://www.revista.esap.go.gov.br.

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. 

A RESAP está indexada no Latindex em Catálogos 1.0, e no Portal das Revistas
Científicas em Ciências da Saúde da Biblioteca Virtual em Saúde BVS/BIREME. 

RESAP PARTICIPA DE CURSO DE BOAS PRÁTICAS EM PROCESSOS
EDITORIAIS DE REVISTAS CIENTÍFICAS PARA LILACS 2022
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http://www.revista.esap.go.gov.br/


Na última quarta-feira, dia 30, das 09:30h às 11h, a Coordenação de
Desenvolvimento Institucional realizou um bate papo no auditório da SESG
para tratar do temas: Endometriose e Câncer de Colo do Útero. 

Quem falou sobre o assunto foram as renomadas Dras. Eloise Allen, médica
cirurgiã oncológica, e Priscila Margarida, psicóloga clínica.

Ao final, para celebrar o mês das mulheres, houve sorteios de brindes e um
delicioso café da manhã.
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PROJETO COLORINDO A VIDA / MARÇO LILÁS & AMARELO



Parte das doações arrecadadas por meio desta campanha foram
compartilhadas com nossos colegas de trabalho da limpeza e vigilância, da
SESG, através de uma ação beneficente realizada nesta Superintendência no dia
25 de março. Foi oferecida uma grande variedade de roupas e sapatos, de
recém-nascido a adulto. 
O restante foi entregue ao Abrigo Solar Colombino Augusto de Bastos, no
último dia 31, uma casa de longa permanência para idosos, situada no Parque
Amazônia, em Goiânia, que realiza, dentre várias ações, um bazar permanente
para arrecadar fundos para a entidade que atualmente assiste 55 internos, com
idades entre 70 e 95 anos. Já as roupas de cama e cobertores arrecadados na
campanha serão entregues à Casa de Maria, que também assiste vários adultos
e idosos em situação de vulnerabilidade. Confiram as fotos!
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FAZER O BEM FAZ BEM!

Lembram-se das roupas e sapatos arrecadados por toda a
Superintendência da Escola de Saúde de Goiás através da
Campanha “Fazer o Bem, Faz Bem”, pertencente ao Projeto "Eu
Posso Mais", promovida pela Coordenação de Desenvolvimento
Institucional?



DE OLHO NAS REGIÕES DE SAÚDE
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O município de Rialma celebrou o Dia Internacional da Mulher em alto estilo. No
dia 08 de março a Secretaria de Saúde promoveu a Manhã da Beleza no Parque
Ecológico Angélica Oliveira.

O evento contou com a parceria das secretarias de Assistência Social, CAPS,
Infraestrutura e UniEvangélica com as acadêmicas de estética.

Todas as mulheres rialmenses foram presenteadas com cortes de cabelo,
escova, unha, sobrancelha, oficina de laços, música, dança e um delicioso café
da manhã!
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DE OLHO NA PESQUISA

Qualidade de vida do fonoaudiólogo brasileiro frente à pandemia da Covid-
19

O objetivo principal dessa pesquisa realizada no Hospital Geral de Goiânia, foi
descrever a qualidade de vida do fonoaudiólogo brasileiro e relacionar com
aspectos sociodemográficos, profissiográficos e relativos à atuação na pandemia
de COVID-19. Participaram do estudo, 609 fonoaudiólogos que atuavam em
território nacional durante a pandemia . 

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/escoladesaude/pesquisacientifica/deolhonapesquisa

https://saude.go.gov.br/escoladesaude/pesquisacientifica/deolhonapesquisa/15021-qualidade-de-vida-do-fonoaudiologo-brasileiro-frente-a-pandemia-da-covid-19
mailto:olhonapesquisa@gmail.com
https://www.saude.go.gov.br/escoladesaude/pesquisacientifica/deolhonapesquisa
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