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Enfermeiro intervencionista do Serviço de Atendimento Móvel a Urgências,
assumiu, recentemente, o desafio de integrar a equipe da Superintendência da
Escola de Saúde de Goiás - SESG, estando à frente da Gerência de Projetos
Educacionais e Ensino em Saúde (GPES). 

Já no primeiro mês de atuação, Álamo Araújo se deparou com o retorno às
atividades presenciais na Superintendência, o que imprimiu um intenso ritmo
às ações da Gerência, especialmente em virtude da retomada de vários Projetos
Pedagógicos de Cursos - PPCs.

Dentre as atividades já desenvolvidas em abril de 2022 pela equipe da GPES,
destaca-se o acompanhamento e apoio na submissão e aprovação, pela
Comissão de Integração Ensino e Serviço, do PPC intitulado “Qualificação dos
profissionais de saúde para o Processo de Doação de Órgãos e Tecidos”,
desenvolvido pela Gerência de Transplantes da Superintendência do Complexo
Regulador em Saúde de Goiás com o apoio da SESG e a alteração na estrutura e
organograma da GPES. 

Pensando no contexto da integração, as coordenações divididas por eixos
deixarão de existir, dando lugar às Coordenações: de Desenvolvimento de
Programas e Projetos Educacionais; Gestão do Ensino à Saúde e Metodologias
Educacionais em Saúde, completamente interconectadas. E para ofertar maior
fluidez e eficiência aos processos de trabalho, a Gerência receberá a atual
Coordenação de Educação a Distância. A mudança foi necessária diante da
percepção cada vez maior da responsabilidade desta Gerência em assumir,
executar e monitorar importantes projetos estratégicos da saúde. 

Gerência de Projetos Educacionais e Ensino em Saúde da SESG tem
novo gerente

Álamo Araújo Belém Pereira é enfermeiro pela
Pontifícia Universidade Católica de Goiás - PUC, pós-
graduado em Formação Pedagógica na Área da Saúde
pela Fiocruz, assim como em Unidade de Terapia
Intensiva, Emergência e Urgência pela PUC, Preceptoria
no SUS pelo Sírio Libanês e mestre em Ensino na Saúde
pela Universidade Federal de Goiás (UFG).
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Paralelamente a este processo, os servidores, em uma gestão participativa,
puderam se identificar com as atribuições de cada coordenação, deslocando-se
para as áreas em que identificaram suas maiores competências. 

Álamo acredita que a aproximação da equipe, a gestão participativa e ativa,
proporcionarão excelentes frutos tanto para a qualificação dos trabalhadores
do Sistema Único de Saúde - SUS, bem como internamente para os servidores
da Gerência que conseguirão se enxergar na oferta de serviços cada vez mais
qualificados, eficientes e humanizados. “Cada servidor é único e suas ações são
essenciais ao sucesso do trabalho da GPES” – diz o gerente.
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A Oficina da Coordenação Regional da Educação Permanente em Saúde – um
olhar profissional, reuniu coordenadores e subcoordenadores das regionais,
equipes das coordenações de Apoio Técnico Regional e de Assessoramento
Interinstitucional da SESG.

Segundo a superintendente da SESG, Viviane Leonel Cassimiro Meireles, a
retomada dos encontros presenciais com segurança foi um sucesso. O encontro
promoveu a reflexão sobre o papel da educação permanente em saúde nos
territórios das regionais e motivou os participantes a buscar mais melhorias”,
afirma. 

Após longo período de reuniões on-line e trabalho remoto,
no último dia 07 de abril houve a retomada das oficinas
presenciais de Educação Permanente em Saúde. O evento
aconteceu na biblioteca Profª Ena Galvão, da SESG, e contou
com a presença da Superintendente da Escola de Saúde de
Goiás, Viviane Leonel Cassimiro Meireles. 

RETOMADA DAS OFICINAS PRESENCIAIS
DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
TEM PARTICIPAÇÃO DE
SUPERINTENDENTE DA SESG

3



 

A Superintendência da Escola de Saúde de Goiás prestigiou a solenidade de posse
da nova diretoria de Ensino e Pesquisa do Hospital Alberto Rassi – HGG. O evento
foi realizado no dia 12 de abril e contou com a participação da Superintendente
da Escola de Saúde de Goiás, Viviane Leonel Cassimiro e da Subsecretária de
Saúde do Estado de Goiás, Luciana Vieira. O médico endocrinologista Dr. Sérgio
Vêncio tomou posse como novo diretor da área de ensino e pesquisa do HGG.
Também assumiram novos cargos no hospital a médica Heloíse Medeiros, na
gerência médica da Central Humanizada de Internação (CHI), e os médicos
Guilherme Carvalho e Bárbara Stefanelo, na coordenação das alas A e C,
respectivamente, do Centro de Terapia Intensiva (CTI). 

A superintendente da Escola de Saúde de Goiás destacou o papel da SESG na
articulação para manutenção da qualidade de ensino dos profissionais de saúde,
principalmente no que diz respeito aos estágios e residências médicas e
multiprofissionais. Viviane também falou da contribuição do ensino e pesquisa
para o fortalecimento da saúde pública em todo Estado de Goiás e parabenizou a
nova diretoria do HGG. 

Para o novo diretor de Ensino e Pesquisa do HGG, este é um desafio novo, que irá
contribuir muito com sua carreira profissional. “Eu trabalho com pesquisa há 12
anos, e poder expandir essa área que já existe no HGG, envolvendo os internos e
residentes, investindo em pesquisas de longo prazo e buscando financiamentos
públicos, poderemos elevar o nível de nossa assistência e do ensino aqui no
hospital”. Sérgio é formado em medicina pela Universidade Federal de Goiás, com
residência em endocrinologia. Possui doutorado em ciências da saúde, também
pela UFG, e especialização em Gestão de Saúde pelo Hospital Israelita Albert
Einstein. 
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SESG PRESTIGIA NOVA DIRETORIA
DE ENSINO E PESQUISA DO HGG



Também estiveram presentes na solenidade o superintendente executivo do
Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech), José Cláudio
Romero, o coordenador executivo do Idtech, Lúcio Dias, além dos diretores do
HGG, Alessandro Purcino, Natálie Alves, Rogéria Cassiano e os subdiretores
Frederico Rodrigues e Fábia Mara Prates. 

Ensino e Pesquisa

Em 2012, o Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG obteve certificação como
hospital de ensino, concedida por meio de portaria conjunta dos Ministérios da
Educação e da Saúde. Esta certificação contempla hospitais que desenvolvem,
além das atividades de atenção à saúde, formação de recursos humanos e
pesquisa e desenvolvimento tecnológico para o SUS. O reconhecimento como
hospital de ensino consolidou a unidade de saúde como campo de formação.
 
O HGG sempre esteve vinculado à formação profissional e ao estudo científico na
área da saúde e a Diretoria de Ensino e Pesquisa é a responsável por administrar
os programas de residência médica e multidisciplinar, internato, estágios e o
intercâmbio com instituições de ensino. Também são atribuições da área dar
suporte à pesquisa e ao Comitê de Ética em Pesquisa, além de gerenciar a
biblioteca do hospital. 

Por Gabriela Dutra, da Superintendência da Escola de Goiás, com informações de
IDTECH
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No dia 26 de abril, foi aprovado pela Comissão de Integração Ensino e Serviço -
CIES, o  Projeto Pedagógico de Curso - PPC intitulado "Qualificação dos
profissionais de saúde para o Processo de Doação de Órgãos e Tecidos”.
Participaram da reunião juntamente com os membros da CIES, a Gerente de
Transplante (GERTRAN), Katiuscia Christiane Freitas,  o Gerente de Projetos
Educacionais e Ensino em Saúde (GPES), Álamo Araújo Belém Pereira, a
colaboradora da GERTRAN, Eliana Sabba e membros da equipe de Apoio Técnico
GPES, Neide Alves Rodrigues Manso e Lílyan Oliveira Silvério.

O objetivo desta capacitação é ampliar o conhecimento dos profissionais
envolvidos no processo de doação de órgãos e tecidos em todo o Estado de
Goiás.

Segundo o Gerente da GPES, Álamo Araújo Belém Pereira, o curso pretende
proporcionar segurança e habilidade em realizar o protocolo de Morte Encefálica,
além de possibilitar que os profissionais capacitados sejam multiplicadores do
conhecimento acerca deste tema. 

A proposta da Gerência de Transplantes (GERTRAN), idealizadora da proposta, e
de que aproximadamente 300 profissionais de saúde sejam capacitados nos
próximos 03 (três) anos para atuar, direta ou indiretamente, no processo de
doação de órgãos e tecidos. 

O PPC segue, a partir de agora, o fluxo dos projetos da SESG com previsão para
início no segundo semestre de 2022.
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QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
PARA O PROCESSO DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E
TECIDOS
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PROJETO COLORINDO A VIDA 

Em atenção ao tema trabalhado durante todo o
mês de abril, Transtorno do Espectro Autista
(TEA), vinculado ao Projeto "Colorindo a Vida", a
coordenação de Desenvolvimento Institucional
realizou a entrega a todos os servidores da
SESG de uma mensagem de acolhimento
juntamente com jujubas coloridas, com o intuito 

de enfatizar a diversidade de pessoas e famílias que convivem com o TEA. Foi
promovida também uma sessão pipoca na última sexta-feira, 29 de abril, em dois
horários, 09h30 e 14h30 para os colaboradores da superintendência. Na ocasião
foi exibido o filme turco Milagre na Cela 7, que conta a história de um pai com
autismo que vive com a mãe e a filha e é preso injustamente ao ser acusado pela
morte de uma garota.

No mês de abril, em função da Campanha de
conscientização de doação de sangue realizada
em junho de 2021, pertencente ao Projeto
"Colorindo a Vida", a Superintendência da
Escola de Saúde de Goiás recebeu,  por meio da
servidora e coordenadora da CDES, Pollyana Vaz
Ferreira Mesquita, o certificado de
agradecimento da Rede Estadual de
Hemocentros - HEMOGO pela parceria nas
campanhas de coleta de sangue.



Com o tema Troca do Bem: troque sua boa ação pelo cuidado de alguém, a
Coordenação de Desenvolvimento Institucional iniciou neste mês uma
campanha, pertencente ao Projeto “Eu Posso Mais”, em prol do cuidado e
atenção com os adultos e/ou idosos acamados ou portadores de alguma
deficiência.

A proposta busca atender pessoas em situação de vulnerabilidade,
demandantes de uma grande quantidade de fraldas geriátricas diariamente e,
em muitos casos, dependentes totalmente de ações como esta. Vale lembrar
também que produtos de higiene e limpeza pessoal como este, tiveram
aumento recentemente, e que, em muitas instituições, há escassez deste
produto.

Até o dia 10 de maio, os colaboradores da SESG poderão fazer doações de
pacotes de fraldas geriátricas dos tamanhos P, M, G, GG e XG. As mesmas
poderão ser entregues na sala 20 (CDES), de segunda a sexta-feira, das 7h30 às
16h30.

A SESG convida ainda todos os servidores a participarem da seleção da
entidade contemplada. O importante é ajudar!

Para mais informações e outras formas de doações, segue o contato da CDES
(62) 3201-3427 e e-mail: des.escoladesaude@goias.gov.br.
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TROCA DO BEM: troque sua boa
ação pelo cuidado de alguém!



O Projeto FloresSer, idealizado pela Assessoria Técnica Especializada da SESG e
pela CDES, nasceu da necessidade de se atender os princípios e diretrizes do
Programa de Compliance sob o acompanhamento da Controladoria-Geral do
Estado (CGE) do Poder Executivo do Estado de Goiás, implantado em todos os
órgãos estaduais, trazendo, dentro de suas propostas, o debate de quatro eixos
prioritários: Eixo I - Ética, Eixo II - Transparência, Eixo III - Responsabilização e
Eixo IV - Gestão de Riscos. 

As ações desenvolvidas pela SESG contam com palestras, boletins informativos,
construção de folderes com reflexão sobre a temática divulgados via e-mail
institucional e grupos de comunicação internos de trabalho, sempre às terças e
sextas-feiras. Desde setembro de 2021, o projeto FloresSer ganhou novos ares,
tendo suas publicações divulgadas a toda Secretaria de Estado da Saúde de
Goiás, a partir da parceria entre a SESG, o Escritório de Compliance e a
Comunicação Setorial. Confira os temas trabalhados neste mês de abril: 
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Projeto FloresSer melhora a compreensão do servidor como
agente de ações e atividades públicas



No mês de abril, a Gerência de Tecnologias Educacionais (GTE), por meio da
Coordenação de Tecnologia de Informação (TI), implantou uma solução
personalizada de emissão de certificados e declarações. A ferramenta é uma
das mais utilizadas pela  Coordenação de Gestão Acadêmica da
Superintendência da Escola de Saúde de Goiás para oficializar a participação
dos profissionais de saúde em cursos e eventos realizados pela SESG. 

Trata-se de uma inovação da SESG em busca de qualidade e eficiência para os
processos operacionais com otimização de custos. “O sistema utilizado pela
coordenação de gestão acadêmica para emissão de certificados e declarações
emitidos aos profissionais de saúde que participavam dos cursos e eventos da
SESG não era licenciado, explica a gerente de Tecnologias Educacionais, Haline
Rachel Lino Gomes. 

O novo sistema traz novas funcionalidades que a outra ferramenta não oferecia.
Ainda segundo Haline Rachel, o trabalho da equipe de TI só pôde ser concluído
de forma exitosa por conta da sintonia que tiveram com a equipe de Gestão
Acadêmica. “De forma dinâmica, em resposta ao rápido feedback dado pela
equipe de gestão acadêmica a cada versão apresentada, foi possível chegar a
uma solução com funcionalidades que simplificaram o trabalho e geraram
melhores resultados”, finaliza a gerente de Tecnologias Educacionais.
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COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DE
INFORMAÇÃO CRIA NOVO SOFTWARE
PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS



CHAMADA PÚBLICA PARA DOCENTES E DISCENTES
PARA O CURSO DE ELABORAÇÃO DE NOTAS TÉCNICAS
DE REVISÃO RÁPIDA (NTRR) 
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A Secretaria de Estado de Saúde, por meio da Superintendência da Escola de
Saúde de Goiás, oferece vagas para docentes e discentes para o curso de
Elaboração de Notas Técnicas de Revisão Rápida (NTRR) de Evidências para
Avaliação de Tecnologias em Saúde. 

A inscrição é gratuita e os editais podem ser acessados na página da SESG:
https://www.saude.go.gov.br/escoladesaude/editais/2022.

FIQUE POR DENTRO

A NTRR é uma ferramenta utilizada pela SES-GO para realizar a avaliação de
medicamentos e outras tecnologias em saúde não incorporadas pelo SUS,
solicitadas administrativamente, pré-judicialmente ou judicialmente pelos
usuários e profissionais do SUS ou outros órgãos públicos interessados. Criado
em 2019, o Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS) da SESG – setor
responsável pela produção das NTRRs – subsidia o trabalho da Comissão
Estadual de Incorporação de Tecnologias em Saúde (CEITS), da Procuradoria
Setorial da SES-GO, Ministério Público de Goiás, Defensoria Pública de Goiás e
Justiça Estadual. 

“A formação dos profissionais de saúde na produção de NTRRs é necessária, uma
vez que os estudos de ATS subsidiam a tomada de decisão gestora diante das
ações e demandas relacionadas ao uso de tecnologias em saúde e políticas
públicas informadas por evidências. Isso interfere diretamente na melhoria do
atendimento da população goiana que utiliza o SUS”, explica a gerente de
Pesquisa e Inovação da SESG, Fernanda Pimenta Simon Ferreira. 

A Nota Técnica de Revisão Rápida (NTRR) é uma forma de revisão sistemática
realizada em equipe, que varia entre 30 e 60 dias. Produto técnico de alta
complexidade, exige que pelo menos dois profissionais capacitados façam,
separadamente, a busca bibliográfica, seleção de referências, análise de cada
estudo pela ferramenta AMSTAR (A Measurement Tool to Assess Systematic
Reviews) e extração de dados. 

https://www.saude.go.gov.br/escoladesaude/editais/2022
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Após consenso entre estes dois profissionais acerca dos dados extraídos, um
terceiro avaliador - denominado docente – realiza uma revisão científica,
corrigindo possíveis falhas das várias etapas do processo. “Como muitos
alunos/discentes estão fazendo a revisão rápida pela primeira vez, é necessário
que o docente atue como autor, para garantir a qualidade dos estudos, fazendo
uma revisão científica que vai além da revisão textual e acaba sendo autoral”,
explica a superintendente da Escola de Saúde de Goiás, Viviane Leonel Cassimiro
Meirelles. 
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A implantação da linha de cuidado de Saúde Mental na Atenção Primária à
Saúde está cada dia mais consolidada. O projeto foi proposto pela Sociedade
Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein e tem como área
técnica responsável a Secretaria de Estado da Saúde, por meio da SUSMEP,
SAIS e SESG. 

Iniciada em outubro de 2021, tem três regiões de saúde conduzidas
diretamente pelo Albert Eintein: Norte, São Patrício I e Pirineus. 

As demais regiões, por sua vez, estão sendo conduzidas diretamente pela SES-
GO. Confira as informações na ilustração ao lado!

IMPLANTAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO DA SAÚDE
MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE SEGUE 
A TODO VAPOR!
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44 PESQUISAS CIENTÍFICAS SÃO
CONCLUÍDAS NO PRIMEIRO
TRIMESTRE DE 2022

No primeiro trimestre de 2022, 44 pesquisas que estavam em andamento na
SES foram concluídas. As informações são da Coordenação de Pesquisa da
SESG, setor responsável pelo monitoramente de todas as pesquisas realizadas
dentro da Secretaria de Estado da Saúde. 

Ainda segundo a coordenadora de Pesquisa, Amélia Stival, das 44 pesquisas
concluídas, 4 já tiveram seus resultados publicados em periódicos científicos
(veja cada uma delas no infográfico!). “Grande parcela desse número foi
garantida pela finalização das turmas dos programas de residência médica e
multiprofissional, cuja obtenção do título de especialista está condicionada a
apresentação de produtos de pesquisas desenvolvidas ao longo do curso”,
explica a coordenadora. 

Conheça as unidades de saúde e o total de pesquisas científicas concluídas na
SES-GO, no primeiro trimestre de 2022:

LACEN: 2 pesquisas científicas

HDT: 4 pesquisas científicas

HUGOL: 5 pesquisas científicas

HGG: 8 pesquisas científicas

CRER: 10 pesquisas científicas

HUGO: 15 pesquisas científicas
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NOVAS PUBLICAÇÕES 
CIENTÍFICAS NA RESAP

A Revista Científica da Escola Estadual de Saúde Pública de Goiás “Cândido
Santiago” – RESAP publicou dois novos artigos científicos no mês de abril: um
artigo original sobre a Relação do risco nutricional e perfil glicêmico no desfecho
de pacientes críticos; e uma revisão sistemática de literatura sobre
antidepressivos no tratamento de TDAH em crianças e adolescentes. 
Para conferir as publicações, basta clicar abaixo.

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

A RESAP é um periódico de acesso livre e gratuito, publicado de forma contínua
pela Superintendência da Escola de Saúde de Goiás (SESG), apenas na versão
eletrônica. Tem com missão disseminar o conhecimento científico, revisto por
pares, desenvolvido por pesquisadores e trabalhadores na área das Ciências da
Saúde, com ênfase em Saúde Pública, Saúde Coletiva, Educação em Saúde e
Gestão em Saúde. 

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