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EDUCAÇÃO
PERMANENTE
EM SAÚDE COMO
ESTRATÉGIA DE
GESTÃO

A educação, através do ensino e da aprendizagem, é capaz de promover o
desenvolvimento de um indivíduo potencializando sua capacidade intelectual para
o trabalho. Neste contexto, a educação e o trabalho são dimensões essenciais e
inseparáveis para a qualificação das ações de saúde que objetivam melhorar a
formação dos trabalhadores e, consequentemente, fortalecer o Sistema Único de
Saúde (SUS).

É em meio a esta realidade que a Educação Permanente em Saúde (EPS) se situa.
Por ser considerada uma ferramenta capaz de possibilitar a reflexão dos
profissionais de saúde sobre seu trabalho e permitir uma construção colaborativa
de processos de aprendizagem a EPS vai além do desenvolvimento pessoal destes
trabalhadores. É uma política pública fundamental para a promoção da
qualificação da atenção e da gestão em saúde capaz de produz um impacto
positivo sobre a saúde individual e coletiva da população.

A EPS tem como essência a aprendizagem no trabalho
onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano
das organizações e ao trabalho. O objetivo é transformar
os processos de trabalho, ou seja, as práticas
profissionais, a partir da reflexão e conhecimentos
desses sujeitos sobre as situações do trabalho. Diversos
autores discutem a EPS como sendo uma prática de
ensino-aprendizagem ou como uma política de educação
em saúde.

Sob o prisma de ensino-aprendizagem a EPS tem sido
pensada como uma prática ou um instrumento
pedagógico capaz de ser um processo educativo que
extrapola a aquisição de habilidades técnicas,
intelectuais e psicomotoras e aprimora a condição de
análise crítica e reflexiva dos profissionais. Como política
de educação em saúde a EPS permite que os
trabalhadores sejam protagonistas nos processos de
ensino-aprendizagem, aptos a propor inovações na
atenção e gestão da saúde, em defesa do SUS.

A EPS pensada na perspectiva de estratégia de gestão é capaz de desencadear
novos perfis de gestores do SUS, de trabalhadores, de serviços e de sistemas de
saúde. Isso porque é evidente o enorme potencial estratégico que tem a EPS na
condição de promover transformações nas práticas e na formação em saúde. O
gestor ao utilizar a EPS como ferramenta gerencial irá proporcionar a inclusão de
atores antes considerados “pouco ou não participativos” nos processos decisórios
de uma maneira ativa e resolutiva. Pode-se dizer que é uma forma de fortalecer a
gestão. Cada processo de trabalho, que faz parte do cotidiano dos serviços, passa
a ser um objeto de investigação. Neste momento se abre espaço então para a
busca de lacunas de conhecimentos e de atitudes que permitem a identificação de
problemas. Todo esse movimento certamente promove superação, mudança e
transformação dos processos de trabalho, a partir da aquisição de competências e
habilidades conferidas aos profissionais como resultado de ações de trabalho.
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A proposta do uso da EPS como ferramenta de gestão promove a transformação
do trabalho e o desenvolvimento permanente dos trabalhadores de forma
individual e coletiva. Porém para que o processo de ensino-aprendizagem
possibilite a construção de conhecimentos a partir do objeto processos de
trabalho, é preciso abrir espaço para a negociação e compartilhamento das
soluções para os problemas encontrados de forma coletiva. Assim, haverá uma
formação de sujeitos críticos e reflexivos, capazes de propor mudanças para
transformar as realidades e reinventar novas formas de gestão dos processos de
trabalho.

Desta forma, fica configurado o aspecto pedagógico que tem a EPS ao promover a
melhoria da qualidade dos serviços prestados e oferecidos à população. É uma
estratégia que poderá ressignificar os modelos de gestão nos serviços de saúde. E
mudar o modelo de gestão significa dizer que será realizado um investimento nos
trabalhadores de saúde, tornando-os preparados para atuar de forma
participativa, com segurança e responsabilidade para a tomada de decisões.

Assim, é preciso que os gestores despertem para a potencialidade da
transformação dos processos de trabalho a partir da implementação de educação
permanente na gestão, capaz de ativar o aprendizado coletivo, envolver os
trabalhadores na problematização das práticas e construir novos conceitos. Vale
ressaltar também que o uso da EPS como estratégia de gestão implica em
apresentação de efetivas mudanças nos serviços e na oportunização dos
profissionais de saúde não se enxergarem como meramente executores de
tarefas. Se sentirão sujeitos críticos, capazes de refletir sobre suas realidades ao
ponto de proporcionar mudanças para a reorganização dos processos de trabalho
o que qualifica as ações de saúde e fortalece o SUS.  

Viviane Leonel Cassimiro Meireles é Mestre em Atenção à Saúde pela PUC Goiás e
Superintendente da Escola de Saúde de Goiás. Possui graduação em Enfermagem pela
Pontifícia Universidade Católica de Goiás (2002) e especialização em Enfermagem em
Unidade de Terapia Intensiva pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (2005).
Atualmente é Professora Efetiva do Curso de Enfermagem da Escola de Ciências Sociais
e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-Goiás) Tem experiência
nas áreas de Auditoria em Enfermagem, Gestão em Saúde e Processo de Compras
Públicas. 
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A Gerência de Pesquisa e Inovação foi convidada
para contribuir no ENCONTRO NACIONAL DO
PPSUS, em um dos painéis programados intitulado
“Experiências exitosas de boas práticas
desenvolvidas na SES. O evento será realizado pelo
Ministério da Saúde e está previsto para acontecer
no dia 04 de dezembro de 2021. 

O convite é fruto de um seminário realizado pela
Coordenação de Pesquisa da GEPI nos últimos dias
15 e 16 de setembro, cujo tema foi a  aplicabilidade
dos produtos do programa de pesquisa para o
SUS: Gestão Compartilhada – PPSUS nº 04/2017 / 6ª
Edição. O evento trouxe visibilidade para a Escola
de Saúde de Goiás, uma vez que se tratou da
atividade pioneira no contexto do PPSUS, sendo
admitida como uma experiência exitosa. 

Durante o evento, que teve como público-alvo
pesquisadores, FAPEG, Ministério da Saúde e as
Superintendências da SES-GO, a Coordenação de
Pesquisa falou sobre os projetos de pesquisa que
têm potencial para serem aplicado no SUS, com
grande importância para a sociedade. 

NA CIÊNCIA 
E  PESQUISA

Enquanto
isso..

APLICABILIDADE DOS PRODUTOS DO PROGRAMA DE
PESQUISA PARA O SUS: 

UMA EXPERIÊNCIA EXITOSA DA SESG QUE VALE A PENA
SER COMPARTILHADA

SUBMISSÃO DE TRABALHOS DA 1ª JORNADA CIENTÍFICA
NACIONAL É PRORROGADA

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO)
prorrogou o prazo de submissões dos
trabalhos científicos da 1ª Jornada Científica
Nacional e 5ª Jornada Científica do Governo de
Goiás. 

O novo prazo vai até o dia 02 de novembro e
pode ser feita na página oficial do evento,
https://www.saude.go.gov.br/jornada2021 . 
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Todos os pesquisadores que realizam pesquisa na área de saúde incluindo
gestores, técnicos, profissionais da saúde de instituições pública e privadas sem
fins lucrativos, docentes e discentes das Instituições de Ensino e Pesquisa de todo
o território nacional poderão participar da Jornada. 

Quatro eixos temáticos vão conduzir as discussões da Jornada: 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. 

Além da originalidade, a seleção e avaliação dos trabalhos inscritos na Jornada
serão norteadas pelos seguintes critérios: atender aos eixos temáticos do evento;
enquadrar em alguma das três modalidades exigidas; ter relevância e
aplicabilidade na saúde pública brasileira; contemplar as diretrizes do SUS e
demonstrar o impacto e a repercussão das ações implementadas pelo
proponente. 

O resultado final dos trabalhos selecionados será divulgado em 18 de novembro
de 2021, no endereço saude.go.gov/jornada2021 e nas Redes Sociais da Secretaria
de Estado da Saúde de Goiás e SESG. 

As experiências selecionadas para apresentação no evento poderão ser publicadas
no formato de artigo na íntegra ou resumo expandido na Revista Científica da
Escola de Saúde Pública de Goiás “Cândido Santiago”, do Governo de Goiás. 

A ciência no novo contexto da saúde pública no Brasil

A inovação em pesquisa: a ciência no novo contexto da saúde pública no Brasil foi
o tema escolhido pelo Governo de Goiás para a realização da 1ª Jornada Científica
Nacional e 5ª Jornada Científica da Secretaria de Estado de Goiás. O objetivo do
evento é incentivar o diálogo sobre as perspectivas atuais e futuras para a ciência e
pesquisa no novo contexto da Saúde Pública entre representantes de diversas
instituições de Goiás e do Brasil. 

Programada para acontecer nos dias 24 e 25 de novembro via plataforma virtual a
5ª Jornada Científica da Secretaria de Estado de Goiás terá a sua primeira edição
com abrangência nacional, o que se trata de um marco histórico para as pesquisas
apoiadas pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. Além da tradicional
apresentação de trabalhos científicos nas modalidades de pesquisa original, relato
de caso ou relato experiência, a Jornada Científica deste ano vai contar com
palestrantes de renome que atuam em várias instituições de ensino e pesquisa no
Brasil.

Para mais informações, acesse https://www.saude.go.gov.br/jornada2021

Por Gabriela Dutra, da Superintendência da Escola de Saúde de Goiás
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SES-GO PUBLICA SUPLEMENTO ESPECIAL SOBRE SAÚDE
MENTAL NA RESAP

No mês em que é celebrado o Dia Mundial da
Saúde Mental, a Secretaria de Estado da
Saúde – SES-GO lança uma coletânea de nove
relatos de experiências exitosas na área da
saúde mental. As publicações podem ser
acessadas na Revista Científica da Escola
Estadual de Saúde Pública de Goiás “Cândido
Santiago”
(https://www.revista.esap.go.gov.br/index.php/resap), e fazem parte do Projeto
Ciência e Pesquisa na SES-GO: cotidiano do SUS, da Gerência de Pesquia e
Inovação da Superintendência da Escola de Saúde de Goiás. 

“De forma clara e objetiva, trabalhadores da saúde relatam experiências recentes
na ampliação e estruturação da rede de atenção psicossocial e na qualificação dos
profissionais de saúde que atuam na área e na realização de oficinas voltadas para
o cuidado psicossocial”, explica a Gerente de Pesquisa e Inovação, Dra. Fernanda
Pimenta. 

A produção deste suplemento especial na RESAP é uma parceria entre SESG e
Superintendência de Saúde Mental e Populações Específicas (SUSMEP). O projeto
busca incentivar e fortalecer a divulgação científica de pesquisas realizadas no
cotidiano do SUS, além de evidenciar ações de saúde pública voltadas para a saúde
mental. “Participar desse projeto-piloto da Escola de Saúde foi uma experiência
nova e desafiadora, pois é a primeira vez que nossos gestores relatam suas
experiências em um formato científico”, conta a gerente de Saúde Mental da
SUSMEP, Helisiane Fernandes Moreira Figueiredo. 

Para a superintendente da Escola de Saúde de Goiás, Viviane Leonel Cassimiro
Meireles, a publicação destes relatos em uma Revista Científica é uma forma de
reconhecer a importância do trabalho dos servidores do SUS para a ciência. “O que
mais me chamou atenção foi a disposição dos profissionais de saúde que atuam
no ramo operacional em aceitar o desafio de transformar experiências do
cotidiano do SUS em escritas científicas”. 

Apesar da publicação em um periódico científico ser novidade para a equipe da
SUSMEP, a coordenadora do projeto, Alessandra Marques Cardoso, esclarece que
a investigação científica está inserida em nosso cotidiano. “Somos todos
pesquisadores em nosso território de trabalho no Sistema Único de Saúde (SUS), e
não restam dúvidas de que fazemos ciência e construímos a história da saúde no
Estado de Goiás”, finaliza Alessandra. 
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CONHEÇA A EQUIPE ENVOLVIDA NO PROJETO CIÊNCIA E PESQUISA
NA SES-GO - COTIDIANO DO SUS:

Biomedicina - Doutora e
Mestre em Medicina
Tropical e Saúde Pública
(UFG) da Gerência de
Pesquisa e Inovação da
SESG

Alessandra
Marques Cardoso

Fisioterapia - Mestre em
Saúde Coletiva (UFG) -
Coordenação de Gestão
do Conhecimento da
SESG 

Kemil Rocha
Sousa

Nutrição  Mestra em
Antropologia Social (UFG)
Coordenadora de
Pesquisa - SESG.

Amélia Cristina
Stival Duarte 

Fonoaudiologia- Doutora
em Ciências da Saúde
(UFG) - Coordenação de
Pesquisa -SESG 

Ellia Christinne de
Lima França

Enfermagem - Mestre em
Enfermagem(UFG)
Coordenação de Pesquisa
- SESG

Keyti Cristina
Alves Damas
Rezende Psicologia - Mestre em

Ciências da Religião (PUC
Goiás) - Gerência de
Saúde Mental SUSMEP-
SES GO.

Suely Pereira de
Faria

Enfermagem - Doutora em
Enfermagem Psiquiátrica
(EERP/USP) - Gerência de
Saúde Mental SUSMEP -
SES-GO. 

Helisiane
Fernandes
Figueiredo Psicologia - Especialista

em Análise de Situação
de Saúde (UFG) Gerência
de Saúde Mental
SUSMEP – SES-GO. 

Milca de Freitas
Queiroz Prado

Psicologia -Especialista
em Saúde Publica/Saúde
Mental (UNYLEYA) -
Gerência de Saúde
Mental - SUSMEP – SES-
GO.

Gleice Borges de
Sousa 

Psicologia - Graduada em
Psicologia (FESGO) -
Gerência de Saúde
Mental SUSMEP – SES-
GO.

Elma Batista
Aniceto

Serviço Social - Graduada
em Serviço Social (PUC
Goiás) - Gerência de
Saúde Mental  - SUSMEP
– SES-GO.

Zelinda Maria
Morangoni 

Serviço Social Mestre em
Ciências da Religião (PUC
Goiás) - Gerência de
Saúde Mental - SUSMEP
– SES-GO.

Elisa Crispim
Paulino Baiocchi
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Enfermagem - Graduada
em Enfermagem (PUC
Goiás) - Gerência de
Saúde Mental SUSMEP –
SES-GO.

Adriana Lopes
Esteves

Psicologia - Mestrado em
Psicologia (PUC Goiás) -
Gerência de Saúde
Mental SUSMEP – SES-
GO.

Luciana
Aparecida Martins
Santana Psicologia - Especialista

em Psicologia da Saúde e
Esp. em Clinica (PUC
Goiás) - Gerência de
Saúde Mental SUSMEP –
SES-GO.

Marilei Francisca 
 Rodrigues

Pedagogia -  Mestranda
em Desenvolvimento e
Planejamento Territorial e
Urbana (PUC Goiás)
Gerência de Saúde
Mental - SUSMEP – SES-
GO.

Ana Maria Porto
da Silva

Administração - 
 Graduação em
Administração
(Padrão)Gerência de
Saúde Mental - SUSMEP
– SES-GO.

Elza Alves da
Silva Psicologia - Especialização

em Saúde Pública-
Gerência de Saúde Mental
- SUSMEP – SES-GO.

Taufic Saba
Psicologia -
Especialização em
Transtornos Alimentares
e Obesidade Gerência de
Saúde Mental SUSMEP –
SES-GO.

Vera Lúcia Dias

Comunicação Social - 
 Especialização em
Gestão de redes de
Atenção á Saúde -
Gerência de Saúde
Mental SUSMEP – SES-
GO.

Celma Alves
Martins Damas 

Enfermagem - Mestranda
em Saúde Coletiva (UFG)
- Coordenação de Apoio
Regional -SUSMEP –
SES-GO.

Lucilene Santana
Fernandes de
Paula Enfermagem - 

 Mestranda em
Enfermagem ( UFG) -
Coordenação de Apoio
Regional - SUSMEP –
SES-GO.

Monica de Sousa
Silva 

Especialista em Fisioterapia
Cardiorrespiratória e UTI -
Regional de Saúde Estrada
de Ferro Subsecretaria de
Saúde – SES-GO.

Danilo Félix de
Souza

Psicologia - Mestra em
Psicologia Aplicada (UFU)
- Regional de Saúde Sul
Subsecretaria de Saúde –
SES-GO.

Lígia Ribeiro
Horta
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Psicologia e Filosofia -
Mestre em Ciências da
Religião Regional de
Saúde Centro Sul
Subsecretaria de Saúde -
SES-GO

Lafaiete
Cotinguiba Araújo 

Assitente Social - Mestra
em Serviço Social
Coordenação de Gestão
do Conhecimento-
SESG

Célia Regina
Marcelino

Pedagoga - Especialista
em Gestão de Pessoas e
Qualidade e Metodologias
Ativas - Coordenação de
Gestão do Conhecimento-
SESG

Joana Darc Vaz
Fernandes

Fotógrafo - Graduação em
Comunicação Social e
Publicidade e Propaganda
Coordenação de Gestão do
Conhecimento-SESG

Karim Alexandre
de Oliveira

Assistente Social, mestra
em Serviço Social e
especialista em Saúde
Pública - Coordenação de
Gestão do Conhecimento-
SESG

Sônia de Sousa
Barbosa

Graduação em Ciência da
Computação -
Coordenadora de Gestão
do Conhecimento - SESG

Angélica Araújo
Abadia

Farmacêutica Industrial
(UFG). Mestre em Biologia
(UFG). Doutora em Biologia
(UFG)- Gerente de
Pesquisa e Inovação -
SESG

Fernanda Pimenta
Simon Ferreira
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Neste mês de outubro, 85 profissionais de saúde do Serviço de Atenção Domicilar
(SAD), da UPA, SAMU, CER e CEREST do município de Ceres fizeram capacitação de
fisioterapia respiratória, manipulação e monitoramento dos aparelhos ventilatórios. 
A demanda surgiu diante do aumento de pacientes com doenças crônicas
sequelados e acamados em decorrência da pandemia causada pela COVID-19.

A iniciativa foi do SAD, que contou com a colaboração da empresa Lumiar de
Goiânia, Secretaria Municipal de Saúde, Faculdade UniEvangélica e Comissão de
Integração Ensino Saúde - CIES Regional. A capacitação foi conduzida pela
fisioterapeuta Ana Cristina Neves de Barros Amorim Morbeck, Mestre em Ciências
Aplicadas a Produtos para Saúde e especialista em Fisioterapia Hospitalar, e contou
com a participação de fisioterapeutas, enfermeiros e enfermeiras, médicos e
médicas, acadêmicos de Farmácia, além dos próprios organizadores. 

Com informações de Míriam, coordenadora de educação permanente em saúde da
Regional São Patrício I. 

DE OLHO NAS REGIÕES

Município de Ceres realiza capacitação de fisioterapia respiratória,
manipulação e monitoramento dos aparelhos ventilatórios
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Você já conhece a RESAP?
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, 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 pelo link
https://www.revista.esap.go.gov.br/index.php/resap/passo-a-passo . 
Para conferir a publicação clique AQUI. 

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

FALANDO EM 
CIÊNCIA E PESQUISA…

10

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


A CIÊNCIA NO 
COTIDIANO DO SUS

 

Além da Revista Científica desenvolvida pela equipe de Gestão do Conhecimento,
da Gerência de Pesquisa e Inovação, a Superintendência da Escola de Saúde de
Goiás também é responsável pelo monitoramento das pesquisas científicas
realizadas nas unidades de saúde estaduais. 

Atualmente a SES-GO conta com 143 pesquisas em andamento e 327 pesquisas
finalizadas. 

A Coordenação de Pesquisa, da Gerência de Pesquisa e Inovação, é a
responsável pelo monitoramento destes estudos. Para realizar pesquisa em
Unidades de Saúde ou Unidades administrativas da Secretaria de Estado da
Saúde de Goiás (SES-GO) é necessário que o pesquisador cumpra a portaria n°
609/2020-SES, que estabelece um fluxo de autorização e realização de pesquisa
científica com coleta de dados realizada em Unidades da SES-GO. 

Todas as pesquisas devem ter autorização da Superintendência da Escola de
Saúde de Goiás. 
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Veja as pesquisas publicadas no mês de outubro: 

OS ASPECTOS EMOCIONAIS DO LESADO MEDULAR FRENTE AO SEU
DIAGNÓSTICO

IMPACTO DOS DISTÚRBIOS DE SÓDIO E POTÁSSIO SOBRE O DESFECHO
CLÍNICO DE PACIENTES INTERNADOS NA UTI DE UM HOSPITAL PÚBLICO DE
GOIÂNIA

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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É BOM SABER!

Curso de Tutores para EaD da SESG;
Curso de Produção de Notas Técnicas de Evidências Clínicas para Processos
Judiciais;  
Elaboração de Notas Técnicas de Revisão Rápida de Evidências para Avaliação
de Tecnologias em Saúde;
Capacitação para Elaboração de Materiais Didáticos em EAD.

Esses novos instrumentos definiram o fluxo de cursos e a atuação destas
coordenações para análise e parecer dos projetos pedagógicos. Neste mês, foram
elaborados três pareceres para a execução dos seguintes cursos:

A SESG atualizou os instrumentos normativos para celeridade
dos projetos pedagógicos de curso. Seguindo os novos
parâmetros, cabe à Coordenação de Gestão Acadêmica analisar
os critérios de certificação, aprovação e matriz curricular. A
Coordenação de Economia Finanças fica por conta de analisar a
viabilidade financeira e da planilha de gasto. As Coordenações de
Metodologias em Ensino e Saúde e Ensino à Distância também
participaram da análise dos projetos.

Inscrições nos Programas de Residência Médica e
Multiprofissional batem recorde
As inscrições para o Processo Seletivo Unificado nos Programas de Residência em
Área Profissional da Saúde e Residência Médica para 2022 bateram recorde de
candidatos inscritos. 

Os dois processos seletivos tiveram suas inscrições encerradas neste mês de
outubro. De acordo com a Comissão Organizadora do certame, 2153 candidatos
fizeram inscrições para concorrer às vagas de residência médica. Para a
residência multiprofissional, por sua vez, o número também foi além do
esperado: um total de 2099 profissionais de saúde. 
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FIQUE POR DENTRO

 

De acordo com as idealizadoras, o projeto tem como objetivo promover a
capacitação de profissionais da saúde no desenvolvimento de ações de educação
permanente em saúde. O Café com Metodologias já está na sua terceira edição. A
primeira teve como público-alvo os servidores da Superintendência da Escola de
Saúde de Goiás.

A segunda edição teve como público-alvo os coordenadores regionais de educação
permanente. A terceira edição, que foi realizada nos meses de setembro e
outubro, capacitou 25 servidores de outras superintendências da SES-GO.Diante
da grande procura, a Coordenação de Metodologias em Saúde já adianta que vai
ter, em breve, a quarta edição. Fiquem ligados!

CAFÉ COM METODOLOGIAS É SELECIONADO PARA MOSTRA DO
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE (CONASS)

O Projeto Café com Metodologias, da Coordenação de
Metodologias em Ensino e Saúde - CMES, foi aprovado
para ser apresentado na Mostra Nacional de Gestão do
Trabalho e Educação na Saúde em Tempos de Pandemia
do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass)
com a participação da Organização Pan Americana de
Saúde (OPAS/OMS). 

A Mostra acontecerá entre os dias 30/11 e 02/12/2021, e
tem como objetivo identificar, incentivar e premiar as
experiências em Gestão do Trabalho e Educação na Saúde
no âmbito do SUS para o enfrentamento da pandemia da
COVID-19, implementadas pelas Secretarias Estaduais de
saúde (SES) no período de março de 2020 a junho de 2021.

O projeto da Coordenação de Metodologias em Ensino e
Saúde - CMES oferece encontros semanais on-line que
abordam métodos pedagógicos cooparticipativos. 
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A revitalização do parquinho foi possível graças à parceria entre a Coordenação de
Desenvolvimento Institucional da Superintendência da Escola de Saúde de Goiás
(CDES/Sesg) e a direção da creche que deram início, no fim de agosto, à campanha
Operação Criança Feliz. 

Realizada entre servidores da creche, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás
(SES-GO) e pais das crianças atendidas pela unidade, a ação obteve recursos para
comprar a casinha, cavalinhos, tatames, túnel e barraca infantil.

Todos os itens foram entregues, na abertura das comemorações, pela
superintendente e pela coordenadora de Desenvolvimento Institucional da Sesg,
respectivamente, Viviane Leonel Cassimiro Meireles e Pollyana Vaz Ferreira
Mesquita.

(Com informações de Iara Lourenço/Comunicação Setorial)

CAMPANHA OPERAÇÃO CRIANÇA FELIZ

A comemoração do Dia das Crianças na creche Cantinho Feliz
durou quatro dias – de 13 a 15 de outubro – e foi marcada por
atividades lúdicas diversificadas, muita diversão e agito. A equipe
multiprofissional da creche programou festa temática, com
desfile de fantasias, oficinas pedagógicas, piquenique, além de
música e brincadeira de montão.

No dia 13 de outubro, início das comemorações, as crianças
puderam se divertir com um parquinho revitalizado. Elas se
divertiram no pula-pula, na piscina de bolinhas, no túnel colorido
e, principalmente, na nova casinha instalada no local.
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A 3ª Edição do curso de Qualificação para Auxiliares
Administrativos da Saúde começou no último dia 19/10.
Realizado por meio do ambiente virtual de
aprendizagem da SESG, 95 trabalhadores do SUS
participam da capacitação, que tem como objetivos
específicos: 

Estudar o SUS, seus princípios doutrinários e
organizativos, bem como sua organização em redes de
atenção à saúde e os principais programas e políticas
de saúde; 

Conhecer a estrutura da Atenção Primária à Saúde e a Política Nacional de
Humanização (PNH) como estratégias do Sistema Único de Saúde; Compreender a
organização do processo de trabalho e a gestão de qualidade, com base nas
necessidades assistenciais dos usuários. Entender e discutir recomendações
sobre ética e etiqueta profissional, técnicas de atendimento, relacionamento
interpessoal, gestão de conflitos e as normas de biossegurança e saúde do
trabalhador. 

JÁ
COMEÇOU!

3ª Edição do curso de Qualificação para 
Auxiliares Administrativos da Saúde

16

Publicado o Edital nº 05/2021 e  nº 06/2021- Chamada Pública para discentes e
docentes respectivamente do curso de Especialização  de Técnico em enfermagem
na área de gerontologia  no dia 22/10/2021 no sítio da SES-GO. As aulas
começaram março de 2022, e acontecerão na modalidade presencial na SESG.  O
curso conta com uma carga horária total de 360 horas. 

O curso tem o objetivo de Especializar o Técnico em enfermagem na área de
gerontologia, para atuar de forma diferenciada, como membro de equipe
multiprofissional, com ênfase na qualidade da assistência à pessoa idosa e seus
familiares."

Curso de Especialização  de Técnico em enfermagem na
área de Gerontologia



AVISA AÍ 
O COLEGUINHA
GENTE!
Esse recado é para quem conhece algum residente médico
que esteja devidamente matriculado no Programa de
Residência Médica (em andamento) da SES-GO: avisa aí o
coleguinha que a avaliação dos Programas de Residências
Médicas está sendo feita desde 31/08/2021 em um
formulário on-line. 

Simples, rápido e acessível (em qualquer mobile o médico
residente pode responder a avaliação), a avaliação constitui
em um mecanismo de incentivo ao aperfeiçoamento dos
programas de residência médica, sendo aplicada como
uma metodologia para aferição da sua qualidade. 

Para o residente realizar esta avaliação, ele deve entrar em
contato com o respectivo supervisor de sua COREME. 
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A SESG, por meio de suas Coordenações de Apoio Regional e de Assessoramento
Interinstitucional, realiza a Oficina de Educação Permanente que será realizada no
Auditório desta SESG, nesta segunda-feira, 25/10. 

Coordenadores de educação permanente, de apoio regional e coordenadores
gerais de unidade de saúde regionais, além de superintendentes da Secretaria de
Estado da Saúde, participam do evento. 

A Oficina vai falar da importância do desenvolvimento do trabalho integrado entre
todas as áreas técnicas da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás -SES/GO para a
execução dos projetos nos territórios regionais, com ênfase na atuação transversal
desta Superintendência.

É HOJE!

Oficina de Educação Permanente promove integração entre
regionais de saúde
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ACONTECEU
NA SESG...
SERVIDORES DA SESG
CELEBRAM OUTUBRO ROSA

No último dia 22 de outubro os servidores da Superintendência
da Escola de Saúde de Goiás aderiram à cor rosa para
manifestar seu apoio à campanha na luta contra o Câncer de
Mama. 
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