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de Goiás - SESG, com o desafio de gerenciar, acompanhar e aprimorar as ações
relacionadas à administração, gestão acadêmica, tecnologia da informação e
comunicação, sendo a área meio que trata de assuntos relativos aos recursos
humanos e orçamento da SESG.

Haline tem sob sua responsabilidade, acompanhada de sua equipe,
proporcionar o andamento adequado das demais áreas da SESG. Isso porque é
responsável pelo acompanhamento das condições de infraestrutura da SESG,
manutenção, limpeza, recepção, perpassando pela relevante ação de emissão
da documentação dos docentes e discentes para a execução dos cursos
propostos e executados na SESG. Recentemente, aceitou o desafio de contribuir
para a elaboração e composição de um sistema informatizado para a
Superintendência, que contribuirá tanto para a melhoria dos processos de
trabalho como para a eficiência operacional da unidade. 

Haline trabalha por meio de uma gestão colaborativa e participativa, integrando
os seus coordenadores na tomada de decisões, o que torna toda a equipe
coparticipante e responsável pelo sucesso das atividades desempenhadas na
Gerência. Estimular uma boa comunicação entre a equipe, com respeito mútuo,
tolerância e parceria, incentivam a confiança e a cooperação. Traz melhor
rendimento com impacto no engajamento das atividades. A dedicação é o
diferencial da equipe. 

“Sabemos que cada um tem suas particularidades e que nem sempre é possível
desenvolver as tarefas e atribuições com a melhor eficiência possível. No
entanto, noto um grande diferencial nas pessoas que me apoiam e são meus
parceiros nesta gestão, que é colocar amor em todas as tarefas que executam,
até mesmo nas mais difíceis, sempre com um sorriso no rosto e com a certeza
de que o resultado será de sucesso” - diz a gerente.

CONHECENDO A SESG 

Haline Rachel Lino Gomes é fisioterapeuta pela Universidade
Estadual de Goiás - UEG, especialista em Fisioterapia
Neurofuncional pelo Centro de Desenvolvimento Científico
em Saúde e mestranda em Saúde Coletiva pela Universidade
Federal de Goiás – UFG. Atua como Gerente de Tecnologias
Educacionais – GTE da Superintendência da Escola de Saúde 
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A cerimônia foi realizada durante o XVII Congresso Brasileiro de Biomedicina, V
Congresso Internacional de Biomedicina e I Congresso Brasileiro de
Biomedicina Estética, que aconteceu entre os dias 15 e 18 de junho, em
Goiânia (GO). A seleção dos homenageados, feita pelos CRBMs, visa reconhecer
os Biomédicos que se destacaram nas categorias: profissional, influenciadores,
coordenadores de curso de Biomedicina e empresários da área. Há 22 anos
Alessandra Marques dedica-se à Biomedicina. 

Atua há 18 anos como biomédica na Secretaria de Estado da Saúde e também
é professora e pesquisadora da área, formando profissionais biomédicos pela
Pontifícia Universidade Católica de Goiás há 20 anos e pela Faculdade da
Polícia Militar nos últimos 5 anos. 

A SESG orgulha-se por ter uma profissional tão competente em seu time!
Parabéns!

A biomédica Alessandra Marques Cardoso, servidora da
Gerência de Pesquisa e Inovação da Superintendência da
Escola de Saúde de Goiás, foi homenageada pelo Conselho
Federal de Biomedicina da 3ª Região e recebeu o título de
“Biomédica do Ano”.
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SERVIDORA DA SESG RECEBE PRÊMIO “BIOMÉDICA DO ANO”



 

O Arraiá da SESG aconteceu no último dia do mês de junho. 

Em um almoço descontraído, servidores da superintendência e demais
colaboradores de nossa unidade confraternizaram enquanto provavam delícias
juninas como caldo de feijão, caldo de milho, cachorro quente, milho cozido,
canjica, suspiro e maria mole. 

Eitaaaaaa que a comilança foi boa e todos saíram bem satisfeitos!
Veja as fotos:
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ACONTECEU 

NA SESG
 

Arraiá da SESG reúne servidores 
em almoço temático



O sistema vai oferecer três (03) portais específicos: Portal de Inscrições, onde será
feito o cadastro de docentes e discentes nos editais da SESG, Banco de Talentos e
Acompanhamento de Egressos; Portal da Pesquisa, onde serão disponibilizados
formulários e todas as informações necessárias para orientar o pesquisador
quanto aos procedimentos do cadastro da pesquisa, bem como orientações
pertinentes ao fluxo do processo e suas diretrizes; e o Portal do Curso, que vai
contemplar todas as informações do curso, docentes e discentes, seguindo todo o
fluxo instituído pela SESG até a emissão dos certificados. 

“O SISESG é uma inovação tecnológica que nos traz segurança dos dados e
otimização de todos os processos de trabalho envolvidos no fluxo dos projetos de
cursos executados pela SESG. Por isso é tão importante o envolvimento de todos.
Todas as contribuições são muito bem-vindas. O SISESG é nosso, é da SESG”,
comemora Haline Rachel Lino Gomes, gerente de Teconologias Educacionais.
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GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA SUTIS
APRESENTA SISESG AOS SERVIDORES 
DA SESG

No último dia 28 de junho, a Gerência de Tecnologia,  da Superintendência de
Tecnologia, Inovação e Sustentabilidade (SUTIS) da SES-GO apresentou o SISESG,
sistema que será utilizado para a gestão das atividades acadêmicas e de pesquisa
da Escola. Representantes da GPES, GEPI, GTE e Coordenação de Residência
tiveram a oportunidade de conhecer as funcionalidades do SISESG, tirar dúvidas e
dar suas sugestões sobre o sistema.
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SESG REALIZA CAFÉ DA MANHÃ
PARA ANIVERSARIANTES DO MÊS
DE JUNHO

E o café da manhã em comemoração aos aniversariantes do mês foi realizado no
dia 01 de junho para todos os servidores da SESG. A ação faz parte do Projeto
“Você tem valor”, desenvolvido pela Coordenação de Desenvolvimento
Institucional. CONFIRA AS FOTOS! 



O Café com Metodologias e Tecnologias é uma proposta da Coordenação de
Metodologias Educacionais em Saúde (CMES), a qual faz parte da Gerência de
Projetos Educacionais em Saúde (GPES). Este projeto tem como objetivo
oportunizar aos profissionais de saúde estaduais e municipais o contato com
metodologias ativas e tecnologias educacionais que podem ser usadas na prática
das ações administrativas e de educação permanente em saúde. Em sua 3ª edição,
a realização da versão LIVE foi pensada para permitir um número maior de
participantes. “Observamos que é um projeto potente no sentido de disseminar
entre os profissionais que atuam no SUS uma cultura para o uso de outras
possibilidades didático-pedagógicas utilizando-se dos recursos tecnológicos hoje
disponíveis por meio da internet, redes sociais e plataformas digitais”, afirma Kely
Cristina.

Quem quiser conferir o que rolou durante a transmissão, basta acessar o vídeo
gravado pelo link do Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=wFz3VR_47Hs
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PROJETO CAFÉ COM METODOLOGIAS &
TECNOLOGIAS 3.0 REALIZA ENCONTRO VIRTUAL

Projeto “Café com Metodologias e Tecnologias
3.0” inaugura novo formato de transmissão.
Em sua primeira versão LIVE, o evento reuniu
52 participantes virtuais no último dia 22 de
junho. O encontro, que foi transmitido pelo
Youtube e teve uma hora de duração, foi
conduzido pelas servidoras Kely Cristina de
Almeida, Valquíria Vicente da Cunha Barbosa
e Sânzia Francisca Ferraz.

https://www.youtube.com/watch?v=wFz3VR_47Hs


Logística dos workshops e oficinas tutoriais, definição das referências técnicas
municipais, definição dos tutores por município, apresentação do
instrumento de diagnóstico da Planificação da Atenção à Saúde e da Rede de
Atenção Psicossocial.

Definição da logística do workshop de abertura do Projeto, quantidade de
vagas e divulgação da capacitação para multiplicadores do Manual de
Intervenção MI-mhGAP, logística das oficinas nas regiões, definir unidades de
controle para pesquisa, elaboração de um cronograma para as próximas
etapas.

O mês de junho foi marcado pela realização de 04 Oficinas preparatórias para o
Projeto Saúde Mental na Atenção Primária à Saúde pela Superintendência da
Escola de Saúde de Goiás. Este projeto tem como proponente e Executora a
Sociedade Beneficente Israelita Hospital Albert Einstein e as Superintendências de
Saúde Mental e Populações Específicas (SUSMEP), de Atenção Integral à Saúde
(SAIS) e da Escola de Saúde de Goiás (SESG) como áreas técnicas responsáveis.

Das 06 (seis) regiões brasileiras conduzidas pela Albert Einstein, 03 (três) estão no
Estado de Goiás. São elas: Região de Saúde Pireneus, Região de Saúde São
Patrício I e Região de Saúde Norte. Nas demais 15 regiões de saúde o projeto será
conduzido e executado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). 
Os resultados alcançados foram: 

Confira, abaixo, os detalhes de cada Oficina realizada no mês de junho:

Oficina preparatória - Região de Saúde Pirineus

Onde? Anápolis
Quando? 06 de Junho
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SESG REALIZA OFICINAS PREPARATÓRIAS 
PARA O PROJETO SAÚDE MENTAL NA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE



Quem participou?

Tutores Estaduais – servidores das áreas técnicas SUSMEP, SAIS E SESG;
Tutores Regionais – servidores das respectivas regionais de saúde das áreas
técnicas da SUSMEP, SAIS E SESG;
Referências Técnicas e Coordenadores Municipais da APS e SM.

Quantidade de municípios participantes: 70% de participação dos municípios
da região.

Oficina preparatória - Região de Saúde São Patrício I

Onde? Ceres
Quando? 07 de junho

Quem participou?
Tutores Estaduais – servidores das áreas técnicas SUSMEP, SAIS E SESG;
Tutores Regionais – servidores das respectivas regionais de saúde das áreas
técnicas da SUSMEP, SAIS E SESG;
Referências Técnicas e Coordenadores Municipais da APS e SM

Quantidade de municípios participantes:100% de participação dos municípios
da região.

Oficina preparatória - Região de Saúde Norte

Onde? Porangatu
Quando? 09 de junho

Quem participou?

Tutores Estaduais – servidores das áreas técnicas SUSMEP, SAIS E SESG;
Tutores Regionais – servidores das respectivas regionais de saúde das áreas
técnicas da SUSMEP, SAIS E SESG;
Referências Técnicas e Coordenadores Municipais da APS e SM

Quantidade de municípios participantes: 100% de participação dos municípios
da região.
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Oficina preparatória na sede da SES-GO

Onde? Sede da SESG, Goiânia
Quando? 14 de junho

Quem participou? 
Equipe Einstein, Servidores da Gerência de Saúde Mental da Superintendência de
Saúde Mental e Populações Específicas (SUSMEP), da Gerência de Atenção
Primária da Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS) e da
Coordenação de Assessoramento Institucional (CAI) e Coordenação de Apoio
Regional (CAR) da Superintendência da Escola de Saúde de Goiás (SESG),
Coordenadores Regionais da SUSMEP, SAIS e SESG das Regiões de Saúde
Pireneus (Anápolis), São Patrício I (Ceres) e Norte (Porangatu).
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SESG REALIZA OFICINA DE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO

Servidores da Gerência de Redes da
Subsecretaria, da Gerência de Atenção Primária
da Superintendência de Atenção Integral à
Saúde, Coordenadores Regionais da SAIS e SESG
das 18 regiões de saúde e as Coordenações
Técnico Regional e de Assessoramento
Interinstitucional da SESG participaram da
Oficina de Estratificação de Risco no último dia
21 de junho.

Realizada no auditório e nas salas de aula da
Escola, a oficina capacitou profissionais de saúde
para replicação da oficina nos municípios
goianos. Dentre os temas trabalhados estão:
compreensão do papel da estratificação de risco
no Modelo de Atenção às Condições Crônicas
(MACC); estratificação do risco das
subpopulações; utilização do fluxo da rede na
linha de cuidado da gestante, hipertensão,
diabetes mellitus e obesidade.



Nova publicação:

Adequação calórico-proteica da terapia nutricional enteral em pacientes críticos

Autores: Rayane Pimenta Lima Lopes e Daianna Lima da Mata 

O que foi feito nessa pesquisa? 

O objetivo dessa pesquisa foi analisar a adequação calórico-proteica da terapia
de nutrição enteral e o seu impacto no desfecho clínico em pacientes críticos.
Esse estudo foi realizado com 36 pacientes internados nas Unidades de Terapia
Intensiva (UTI) do Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi, no
período de julho a setembro de 2021. Após análise dos resultados verificou-se
que a sobrevida foi menor entre os indivíduos que apresentaram o menor
percentual de adequação calórica e proteica. Foi possível, ainda, identificar que
o percentual de adequação de proteína impactou mais expressivamente na
redução de óbito do que o percentual de adequação calórica, informação que
reforça a necessidade de alcançar as metas proteicas para melhores desfechos
em saúde. 

Qual o benefício dessa pesquisa para a população? 

Esta pesquisa é de grande relevância, os dados coletados, analisados e os
resultados alcançados com esse estudo trouxeram dados importantes que
podem ser utilizados em capacitações destinadas aos profissionais
nutricionistas que trabalham em UTI e na elaboração de planos nutricionais
mais completos e eficazes.

Link da publicação: 
https://www.saude.go.gov.br/escoladesaude/pesquisacientifica/deolhonapesqui
sa/15730-adequacao-calorico-proteica-da-terapia-nutricional-enteral-em-
pacientes-criticos
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DE OLHO NA PESQUISA

https://www.saude.go.gov.br/escoladesaude/pesquisacientifica/deolhonapesquisa/15730-adequacao-calorico-proteica-da-terapia-nutricional-enteral-em-pacientes-criticos


NOVAS PUBLICAÇÕES NA RESAP
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COMPLICAÇÕES METABÓLICAS RELACIONADAS À TERAPIA DE NUTRIÇÃO
PARENTERAL EM PACIENTES HOSPITALIZADOS 

Autores: Angélica Sousa Lôbo, Daianna Lima da Mata Rodrigues

Data da publicação: 07/06

Link do site:
https://www.revista.esap.go.gov.br/index.php/resap/article/view/437/249

AVALIAÇÃO DO APORTE PROTEICO E DE INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS
NO DESFECHO CLÍNICO DE PACIENTES CRÍTICOS 

Autores: Wanessa Pereira da Silva, Amanda Gonçalves Zardini Silveira 

Data da publicação: 13/06

Link do site:
https://www.revista.esap.go.gov.br/index.php/resap/article/view/432/251

https://www.revista.esap.go.gov.br/index.php/resap/article/view/437/249
https://www.revista.esap.go.gov.br/index.php/resap/article/view/432/251


As servidoras Matilde Ferreira dos Santos Silva e Wúsula Francisca de Souza
Pitarelli, da Biblioteca Professora Ena Galvão, da SESG, participaram do curso de
extensão realizado através da parceria entre o Ministério da Saúde e a
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no formato EAD. 

A capacitação aconteceu no dia 15 de junho e teve como objetivo ampliar as
habilidades informacionais dos participantes da Rede BiblioSUS, bem como
promover a interação entre as bibliotecas de saúde de todo País.
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SERVIDORAS DA SESG PARTICIPAM DE 
CAPACITAÇÃO DA REDE BIBLIOSUS



O tema trabalhado pela Coordenação de Desenvolvimento Institucional da SESG
do mês de junho foi o Incentivo à Doação de Sangue. Para conscientização dos
colaboradores da SESG, algumas ações foram realizadas ao longo do mês. No
início do mês, a CDES entregou a todos os servidores e terceirizados que
trabalham na SESG uma "caneta bic de tinta vermelha" contendo uma tag com o
slogan "Anota aí: Doe Sangue e Salve Vidas" em atenção ao tema trabalhado
durante o mês - Incentivo à Doação de Sangue.

PROJETO “EU POSSO MAIS”: SESG FAZ DOAÇÃO A ABRIGO DE IDOSOS
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PROJETO COLORINDO A VIDA

A CDES realizou a entrega das 28 fraldas
geriátricas descartáveis arrecadadas na
Campanha "TROCA DO BEM: Troque sua boa
ação pelo cuidado de alguém!” ao abrigo dos
idosos São Vicente de Paulo. A entrega foi
feita no dia 23 de junho pela coordenadora
da CDES, Pollyana Vaz. As doações
proporcionaram um alívio à instituição que
acolhe atualmente 36 idosos, em regime de
internato, que sobrevivem basicamente da
solidariedade de terceiros.

Durante todo o mês de junho, às quartas-feiras, a CDES
encaminhou à toda a SESG e  Creche Cantinho Feliz
(CCF), via e-mail institucional e grupo de comunicação
interna (whatsapp), folderes com informações e
curiosidades sobre a importância da Doação de Sangue.



VOCÊ SABIA?

PROJETO FLORESSER

A CDES, em parceria com o gabinete da SESG, realiza o
atendimento e desenvolvimento dos princípios e diretrizes do
Programa de Compliance Público (PCP). Este trabalho é
contínuo e, durante todo mês de junho, foram realizadas
várias publicações sobre o tema via e-mail institucional
(massa) e grupo de comunicação interna da SESG (whatsapp)
para todos os servidores da SESG.
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As divulgações sobre os quatro eixos do Programa Compliance Público
promovem a melhoria na compressão do servidor como agente de ações e
atividades públicas; redução dos riscos inadequados ou aplicação indevida de
recursos; incrementação da produção e dos resultados com melhor qualidade e
menores recursos; e promoção da eficiência administrativa. Confira os folderes
divulgados neste mês!



SESG promove a capacitação de 137
profissionais de saúde da Região Sul de
Goiás
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Nos últimos dias 15 e 16 de junho a Superintendência da Escola de Saúde de
Goiás capacitou 137 profissionais de saúde no curso “Educação Permanente em
Segurança do Paciente”. 

Médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas e nutricionistas de 12
municípios da Região Sul do Estado de Goiás aproveitaram o momento para
tirar muitas dúvidas sobre os protocolos de segurança do paciente, bem como
sobre a implantação dos Núcleos de Segurança dos pacientes em sua unidade. 

Ministrado presencialmente nos municípios de Itumbiara e Goiatuba pela
servidora Dayse Edwiges Carvalho, o curso foi muito elogiado por seus
participantes. “A segurança do paciente é uma estratégia de suma importância
que deve ser implementada em todos os serviços de saúde, só assim,
poderemos atingir a melhoria do cuidado em saúde”, explica Dayse.



EXPEDIENTE
Esta é uma publicação da Superintendência da
Escola de Saúde de Goiás, da Secretaria de Estado
da Saúde (SES-GO).

Ano 2, edição 6 de 2022.

Jornalista responsável: Gabriela Dutra
(Coordenação da Gestão do
Conhecimento/Gerência de Pesquisa e Inovação)

Diagramação: Angélica Abadia
(Coordenação da Gestão do
Conhecimento/Gerência de Pesquisa e Inovação)

Revisão: Fernanda Pimenta Simon Ferreira
(Gerente de Pesquisa e Inovação)

Idealização: Viviane Leonel Cassimiro Meireles
Superintendente da Escola de Saúde de Goiás
Superintendência da Escola de Saúde de Goiás
Rua 26, 521, Jardim Santo Antônio, Goiânia, Goiás
(62) 3201 3400
saude.go.gov.br

17

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

