
Ofertas de Educação Permanente
SUPERH/ESPBA



Sobre a ESPBA

•A Escola de Saúde Publica da Bahia é parte da estrutura do Governo do Estado,

compõe a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, como uma das Diretorias da

Superintendência de RH.

• A ESPBA tem autorização especial do Conselho

Estadual de Educação para certificar cursos de

Formação Técnica e Cursos Lato Sensu, além das

atualizações, aperfeiçoamentos e treinamentos em

serviço, como as residências.



Sobre a ESPBA

•Tem responsabilidade e função de Estado em suas atividades fins, que são os processos

educativos para trabalhadores do SUS, bem como o ordenamento da formação em Saúde

previsto na Constituição Federal.

•A ESPBA é uma escola que promove a capilarização das ações da saúde, contribuindo

com os processos de regionalização e interiorização dos serviços de saúde e educação em

saúde.

•Tem a missão de qualificar os servidores públicos e

trabalhadores de saúde que compõem o quadro funcional

da SESAB, com o intuito de promover melhorias no

serviço de saúde prestado à população usuária do SUS.

•Atua de forma regionalizada e descentralizada,

respeitando a diversidade e necessidade do território.



Estrutura e Atribuições  da ESPBA

organograma



Estrutura e Atribuições  da ESPBA

DIRETORIA

Integra a Superintendência de Recursos humanos da Secretaria da Saúde
do Estado da Bahia, realiza planejamento, coordenação, execução e
avaliação de programas, ações e atividades relacionadas ao ordenamento
da formação em saúde no estado da Bahia envolvendo, ensino, educação,
pesquisa, qualificação e desenvolvimento institucional da força de trabalho
do SUS-BA. Em geral, desenvolve as atividades de Educação Permanente
e qualificação para o trabalho com a colaboração das diversas áreas
técnicas da SESAB, dos municípios e parcerias nacionais como a rede
brasileira de Escolas de Saúde Publica e Rede de Escolas Técnicas (Ret-
SUS).



Secretaria Geral de Cursos
Coordenação: Danilo Barbosa

• Realiza a administração acadêmica e registros dos processos educativos e 

cursos oferecidos pela ESPBA através de atividades de acompanhamento 

de freqüência, inscrições, matrículas, emissão de atestados, certificados, 

declarações, históricos escolares, aproveitamento de estudos e demais 

documentos pertinentes às atividades da ESPBA;

• Assessora as coordenações pedagógicas nos processos educativos;



Coordenação de Planejamento e Regionalização
Coordenação: Cláudia Cristiane

• Acompanha e avaliar os processos institucionais no planejamento; 

• Articula junto à equipe de planejamento da SUPERH/SESAB, a Política 
Estadual de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde - PEGTES e as ações 
estratégicas da escola com o Plano e Agenda Estadual de Saúde; 

• Planejar, programar, implementar, acompanhar e avaliar ações e estratégias 
para implantação das turmas descentralizadas nos territórios e regiões do 
Estado, conforme viabilidade política, técnica e disponibilidade de recursos.



Coordenação de Integração da Educação e Trabalho 
na Saúde - CIET

Coordenação: Joseane Bonfim

• Desenvolve ações de qualificação e reordenação da formação dos graduandos de cursos 
de saúde de nível universitário e para a formação técnica de nível médio;

• Regula os campos de prática e estágio nos estabelecimentos de saúde da Rede SESAB 
e ordenar a formação graduada em saúde e formação técnica de nível médio; 

• Planeja e realiza acompanhamento pedagógico, avalia o processo formativo de 
estudantes e mediadores dos Programas de Estágio Não Obrigatório;

• Qualifica mediadores de aprendizagem para acompanhamento qualificado de 
estagiários, com vista à formação de novos perfis profissionais afinados com princípios e 
diretrizes do SUS; 



Coordenação de Administração e Ações Estratégicas
Coordenação: Renivaldo Freitas

• Planeja, normatiza, avalia, coordena e acompanha as atividades administrativas, 

financeiras da ESPBA;

• Coordena a gestão e a governança de tecnologia da informação; 

• Administra e supervisiona os recursos humanos da ESPBA, bem como a estrutura 
física, instalações, almoxarifado, patrimônio e compras; 

• Formaliza, acompanha e controla contratos, convênios, acordos, ajustes e outros 
instrumentos congêneres e atividades relacionadas com fornecimentos e serviços 
contratados; 

• Apóia o processo de descentralização e regionalização dos projetos de educação 
na saúde, através da implantação, acompanhamento e avaliação nas regiões de 
saúde, descentralização de recursos, apoio de logística, administrativo e jurídico;



Coordenação de Formação Técnica e Pós Graduada

• Planeja, programa, implanta, implementa e avalia os cursos de educação profissional

• Viabiliza a formação técnico-pedagógica de profissionais de nível superior, para o 
desenvolvimento das atividades de docência dos cursos de educação profissional;

• Coordena e acompanha projetos institucionais que estimulem a integração das áreas 
científicas, tecnológicas e produtivas;

• Elabora, coordena, monitora, organizar e avalia os cursos de atualização, aperfeiçoamento e 
especialização lato sensu, programas de qualificação, oficinas formativas itinerantes, eventos 
científicos e pedagógicos destinados a trabalhadores de nível universitário;

• Apóia institucional e pedagogicamente os profissionais de saúde das diversas áreas técnicas 
da Rede SUS Bahia na elaboração de eventos pedagógicos, processos formativos e cursos; 

• Forma e qualifica docentes, mediadores de aprendizagem, tutores, orientadores de Trabalho 
de Conclusão de Curso - TCC, supervisores de estágios e preceptores dos programas de 
residência que atuarão nos processos educativos; 



Coordenação de Residências em Saúde e Formação 

em Serviço 

Coordenação: Ângelo Castro

• Coordena, acompanha e avalia o desempenho dos programas e projetos relacionados a 
estágios e a formação de especialistas em áreas estratégicas do SUS através de Residências 
Médica, Multiprofissional e Área Profissional de Saúde, visando à complementação da 
formação profissional em articulação com as instituições de ensino;

• Elabora e desenvolve projetos e programas de formação em educação na saúde para 
recursos humanos do SUS-BA, incluindo residentes, tutores e preceptores; 

• Faz a gestão das bolsas de residência e regular os campos de práticas de formação em 
serviço para os residentes a serem desenvolvidos nos estabelecimentos de saúde da Rede 
SESAB;



Coordenação Pedagógica, Estudos, Pesquisas e 

Tecnologias Educacionais

Coordenação: Rafael Veloso

• Acompanha e monitora a identidade pedagógica-institucional da ESPBA através
da promoção de lógica metodológica e direcionalidade pedagógica com
princípios e organização semelhantes para todos os níveis de formação;

• Estimula a integração da Educação à Distância - EAD aos processos educativos;

• Elabora e participa do desenvolvimento de pesquisas, estudos técnicos e
científicos, com a finalidade de estimular à investigação científica, produzir e
difundir conhecimento especializado para a implementação de políticas de
saúde, organização do sistema de saúde e áreas estratégicas para o SUS;



Ofertas Pedagógicas da 
Escola de Saúde Pública da Bahia -

ESPBA



Curso de Qualificação em Auxiliar em Saúde Bucal

• Objetivo do curso: Formar em Auxiliar em Saúde Bucal, o trabalhador da rede SUS-BA, 
que atua na equipe de saúde bucal, sem qualificação específica, visando contribuir com a 
melhoria da qualidade da atenção odontológica prestada à população.

• Público Alvo: Servidores oriundos dos serviços de saúde do SUS-BA, que exercem 
atividades ou funções relacionadas com a área de saúde bucal, e que não possuem 
qualificação específica.

• Carga horária: 674 horas

• Modalidade: Presencial

• Requisitos: Servidores da área de saúde bucal, dos serviços de saúde do SUS-BA, sem 
qualificação específica e que tenham concluído o ensino fundamental.

• Forma de Acesso: Apresentação de ofício de liberação, pelo respectivo gestor e 
efetivação da matrícula.



Curso de Especialização em Saúde Pública

• Objetivo do curso: Qualificar os profissionais da área da saúde e áreas afins com vistas ao
desenvolvimento das competências gerais, específicas e colaborativas necessárias para a atuação na
área de saúde pública como sanitarista, contribuindo com a implementação de novas práticas e para
organização do trabalho em saúde, tomando como referência os princípios do SUS e a
interprofissionalidade.

• Público Alvo: Profissionais da área da saúde e áreas afins.

• Carga horária: 360 horas.

• Modalidade: Webaulas síncronas, rodas de conversas e componente EAD. As turmas serão
descentralizadas, os Núcleos Regionais de Saúde interessados serão contemplados.

• Requisitos e forma de acesso: Possuir diploma de graduação reconhecido pelo MEC; Atuar na
área da saúde pública / coletiva; Ter disponibilidade de tempo para participar das atividades e
avaliações do curso; Saber e ter disponibilidade para acessar a internet e usar ambiente virtual de
aprendizagem. Será divulgado um Edital. Os interessados devem realizar a inscrição, preenchendo
os dados da ficha e apresentando um pré-projeto de intervenção que será avaliado pela comissão do
processo seletivo.



Especialização em Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde 

• Objetivo do curso: qualificar técnico, teórico, crítico, político e pedagogicamente os gestores para o
desenvolvimento de atividades atinentes à direção, planejamento e organização dos serviços de
saúde.

• Público Alvo: servidores públicos efetivos ou em cargo comissionado, municipais, estaduais e
federais de nível universitário, que atuam no SUS, no Estado da Bahia; e profissionais de saúde que
almejam ingressar no SUS como gestores.

• Carga horária: 366 h, distribuídas em 128 horas presenciais e 238 horas de ensino online.

• Modalidade: semipresencial

• Requisitos e forma de Acesso: através de processo seletivo. Para ingresso nesse curso poderão se
candidatar profissionais portadores de diploma de nível universitário que: tenham vínculo efetivo ou
cargo comissionado nas esferas de gestão do SUS-BA (municipal, estadual e federal); tenham Curso
Universitário Completo reconhecido pelo Ministério da Educação; atuem no Sistema Único de Saúde
nos níveis municipal, estadual e federal no âmbito do Estado da Bahia; ou tenham formação em
saúde e almejem ingressar no SUS como gestores.



Curso de Qualificação da Assistência ao Pré Natal

• Objetivo do curso:  Qualificar os profissionais da saúde que trabalham com a assistência 
ao pré-natal de risco habitual.

• Público Alvo: Profissionais de nível médio e superior que atuam na assistência ao pré 
natal na atenção básica.

• Carga horária: 30h

• Modalidade: EAD 

• Requisitos e forma de Acesso: ser profissional que atue na assistência Pré Natal na rede 
de atenção básica. A forma de ingresso acontecerá através de Edital.



Curso Escolas Seguras em Tempos de Pandemia

• Objetivo do Curso: qualificar professores em medidas de prevenção da 
COVID-19 e estratégias de promoção da saúde para o desenvolvimento de 
escolas seguras em tempos de pandemia.

• Público Alvo: coordenadores pedagógicos e trabalhadores da Rede de 
Educação do Estado.

• Carga horária: quatro módulos, cada um com duração de 30 minutos.

• Modalidade: virtual (plataforma zoom)

• Requisitos e forma de acesso: Através de formulário de inscrição



Curso de Aperfeiçoamento em Enfermagem Obstétrica

• Objetivo do Curso: Qualificar Enfermeiras (os) Obstetras da Rede municipal e estadual da 
saúde do Estado da Bahia para o desenvolvimento de competências e habilidades que 
instrumentalizem a atenção à saúde da mulher nos processos de reprodução e no ciclo 
gravídico-puerperal e na atenção ao trinômio mãe-filho-família.

• Público Alvo: Enfermeiros (as) especialistas em Obstetrícia que atuam nas áreas de atenção 
à saúde da mulher no período gravídico puerperal, no SUS/Bahia. 

• Carga horária: 160 horas

• Modalidade: Híbrida ( teória - EAD  com aulas síncronas e assíncronas e prática –
presencial com estágios supervisionados em maternidades e centros de parto).

• Requisitos e forma de acesso: Ser enfermeiro (a) obstétrico (a) e atuar na área de saúde da
mulher no período gravídico puerperal, no âmbito do SUS/BA. A seleção será feita através
de ofício convite que será enviado aos gestores de maternidades e centros de parto, que
deverão indicar o (a) enfermeiro (a) para participar deste curso. 



Curso de Aperfeiçoamento em Gestão para
Maternidades e Centros de Parto da Rede SUS/BA

• Objetivo do Curso: Qualificar os gestores no campo da gestão pública e da gestão em 
saúde, em conformidade com os objetivos, princípios e diretrizes da Rede Cegonha.

• Público Alvo: Gestores vinculados às maternidades e Centros de Parto estaduais e 
municipais da Rede SUS-BA, com graduação de nível universitário

• Carga horária: 200 horas 

• Modalidade: EAD

• Requisitos e forma de acesso: ser gestor de maternidade e /ou Centro de Parto na Rede 
SUS/BA. Seleção feita pela Escola de Saúde Pública da Bahia Professor Jorge Novis, a 
partir de ofício convite enviado aos diretores/gestores das unidades da Rede SUS/Bahia 
que atuam na atenção á saúde da mulher no período reprodutivo, gravídico puerperal



Curso de Atualização em Segurança no Cuidado ao 
Paciente

• Objetivo do curso: Qualificar os profissionais de saúde que atuam na Rede de saúde
SESAB/SUS, para a implantação de ações, estratégias e protocolos voltados para o uso de
práticas seguras que contribuam para a prestação de uma assistência qualificada e mais segura
aos usuários de saúde do SUS/BA.

• Público Alvo: Profissionais de saúde que atuam na Rede de saúde SESAB/SUS

• Carga horária: 60 horas

• Modalidade: modalidade EAD considerando a necessidade de distanciamento social

• Requisitos e forma de Acesso: Para participar do curso o candidato deve ser profissional de
saúde, atuar em estabelecimentos de saúde da Rede SESAB-SUS e ser indicado pelo (a) gestor
(a) desse estabelecimento.Os critérios de escolha relativos a essa indicação ficarão a cargo dos
gestores, considerando as especificidades do Estabelecimento de Saúde, assim como as
prioridades de qualificação dos profissionais indicados.



Curso de Atualização em Gestão de Resíduos Sólidos 
com Concentração em Resíduos de Serviços de Saúde

• Objetivo do curso: qualificar profissionais de saúde do SUS para a gestão de Resíduos Sólidos 
e para o controle de riscos através do seu monitoramento

• Público Alvo:

• Profissionais das Vigilâncias sanitárias municipais e estadual. 

• Residentes em Saúde da Escola de Saúde Pública da Bahia (ESPBA).

• Responsáveis Técnicos RT -, com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) 
emitidas pelos respectivos conselhos de classe para responder pelo gerenciamento de 
resíduos dos EAS da rede assistencial do SUS; 

• Carga horária: 30horas

• Modalidade: EAD/AVA

• Requisitos e forma de Acesso: ser profissional do SUS/ Ambiente Virtual - plataforma e link 
fornecidos pela ESPBA



Curso de Atualização em Saúde do Idoso

• Objetivo do curso: Atualizar os trabalhadores das redes Estadual e 
Municipal quanto a saúde do idoso.

• Público Alvo: trabalhadores da rede municipal e estadual que atuam 
diretamente nos cuidados do idoso.

• Carga horária: 136 horas ou 10 módulos.

• Modalidade: EAD/AVA

• Requisitos e forma de Acesso: Ingresso e seleção através de edital.



Curso de Qualificação no Cuidado em Saúde da Criança para 
Profissionais da Educação Infantil que atuem em 

Creches do Estado da Bahia

• Objetivo do curso: contribuir com a qualificação dos profissionais da educação infantil no 
cuidado em saúde da criança.

• Público Alvo: profissionais que atuam nas creches situadas no Estado da Bahia.

• Estrutura: o curso está estruturado em 03 eixos distintos (saúde e ambiente, cuidando do 
cuidador e saúde da criança) que guardam entre si uma relação de interdependência.

• Carga horária: 30 horas

• Modalidade: o curso será realizado na Plataforma Moodle do EAD-SUS.

• Requisitos e forma de Acesso: o candidato deve  desenvolver atividades na Educação Infantil 
nas Creches do Estado da Bahia. Os critérios de escolha relativos a essa indicação ficarão a 
cargo dos gestores das creches, considerando as especificidades do Estabelecimento 
Educacional, assim como as prioridades de qualificação dos indicados.



Curso de Atualização em Cuidado à Saúde da 
População Negra

• Objetivo do curso: Qualificar profissionais de saúde para o desenvolvimento de 
atividades atinentes ao cuidado à saúde da população negra.

• Público Alvo: Profissionais de saúde vinculados ao SUS atuando em hospitais,
centros de referências e atenção básica dos municípios.

• Carga horária: 90 horas.

• Modalidade: Educação a distância.

• Requisitos e forma de Acesso: Trabalhadores da Rede SUS-BA que atuam em
Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento, Policlínicas, Centros de Referências
ou na Atenção Básica dos municípios. A seleção será mediante Edital.



Planejamento do SUS Municipal 

• Objetivo: Qualificar os profissionais da gestão sobre os marcos regulatórios, 

fundamentos do SUS e princípios do planejamento no SUS.

• Público Alvo: Profissionais de nível técnico e superior, membros das secretarias 

municipais de saúde, que atuem como secretários, gestores ou coordenadores.

• Carga horária: 40 horas

• Modalidade: Qualificação Profissional EAD

• Requisitos e forma de Acesso: Profissionais de nível técnico e superior membros das 

secretarias municipais de saúde de municípios baianos, trabalhadores do SUS/BA, que atuem 

como secretários, gestores ou coordenadores, com interesse no cursos ofertado, desde que 

apresentem a devida anuência do respectivo gestor, por meio de apresentação de carta de 

liberação.



Curso de Biossegurança para Equipes de Saúde 
Bucal em Tempos de COVID-19

• Objetivo: Atualizar a equipe de saúde bucal, em Biossegurança no atendimento odontológico,
frente à pandemia da Covid-19.

• Público Alvo: Cirurgiões-dentistas, Técnicos em Saúde Bucal e Auxiliares em Saúde Bucal.

• Carga horária: 8 horas.

• Modalidade: O Curso será na modalidade EAD, sendo prevista a necessidade dos discentes
assistirem às 5 (cinco) videoaulas autoinstrucionais, acessarem os links de conteúdos
complementares e responderem os questionários (de avaliação de aprendizagem do conteúdo e
de avaliação do curso) disponibilizados ao término das videoaulas.

• Requisitos e forma de Acesso: Ser Cirurgião-Dentista, Técnico em Saúde Bucal ou Auxiliar
Saúde Bucal da rede pública ou privada. A forma de acesso será através de inscrição por link
disponibilizado pela ESPBA.



Curso de Formação Técnica do Agente Comunitário 
em Saúde (Módulo I)

• Objetivo: qualificar profissionais Agentes Comunitários de Saúde para atuarem como
técnicos de nível médio junto às equipes multiprofissionais que desenvolvem ações de
cuidado e proteção à saúde de indivíduos e grupos sociais, em domicílios e coletividades;

• Carga horária: 1.200 horas, organizadas em itinerário formativo, composto de 03 (três)
etapas (Módulo 1, 2 e 3). Cada etapa é desenvolvida através de momentos de teoria e
prática profissional a partir do cotidiano do trabalho;

• Modalidade: presencial; desenvolvido em serviço; organizado em turmas/equipes de
saúde, na qual o enfermeiro se torna o docente do curso;

• Requisito: Formalização de parceria entre a SESAB e gestão municipal, com
assessoramento de um apoiador institucional da ESPBA ;



Curso de Redução da Mortalidade Materna Infantil -
RMMI

• Objetivo: Intensificar ações relacionadas ao cuidado à saúde da mulher, especialmente no
pré-natal e puerpério, e da criança até 02 anos, através de ações de educação permanente,
visando contribuir para manutenção dos indicadores de mortalidade materna e infantil no
Estado.

• Público-alvo: Agentes Comunitários de Saúde;

• Carga horária: 60 horas, desenvolvidas em 2 semanas, com momentos de teoria e
prática profissional;

• Modalidade: Presencial. Curso desenvolvido em serviço, organizado em turmas/equipes
de saúde, na qual o enfermeiro se torna o docente do curso;

• Requisitos: município manifestar interesse, assinar Termo de Compromisso e
disponibilizar os recursos locais necessários para o desenvolvimento do curso.



Para acesso aos Cursos

Orienta-se aos Municípios:

• Enviar oficio  solicitando o curso que deseja para a ESPBA através do 

email sesab.espba@saude.ba.com.br

• No oficio precisa conter as seguintes informações: 

– Curso que deseja, 

– Quantidade de profissionais à serem qualificados 

– Indicação e contato de técnico de referência da área técnica do curso, no 

município para articulação com a escola;

mailto:sesab.espba@saude.ba.com.br


Contatos

• Diretoria da ESPBA 

• Marília Fontoura (diretora) e Rita Viana (Secretária)

• 3116-0233 email: sesab.espba@saude.ba.gov.br

• Coordenação de Planejamento e Regionalização – Cláudia Cristiane –
3116-0215 email: claudia.cristiane@saude.ba.gov.br

mailto:sesab.espba@saude.ba.gov.br
mailto:claudia.cristiane@saude.ba.gov.br



