
Millene Moura Alves Pereira

Enfermeira (2016) pela Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia (EEUFBA). Sanitarista

(2017) pela Escola Estadual de Saúde Pública (ESPBA/SESAB). Mestre em Saúde Coletiva (2022), pelo

Instituto de Saúde Coletiva da UFBA (ISC/UFBA), na área de concentração em Politica, Planejamento e

Gestão em Saúde. Coordenadora da Coordenação de formação técnica e pós graduada

(COFTEPG/ESPBA/SUPERH/SESAB).

Contribuições da Escola de Saúde Pública da Bahia (ESPBA/SUPERH/SESAB)

Integração ensino-serviço para desenvolvimento e avaliação de 

tecnologias assistivas para pessoas com deficiência



Saúde e Educação

A Escola de Saúde Pública da Bahia Professor Jorge Novis (ESPBA/SUPERH) é parte da

estrutura do Governo do Estado da Bahia, compõe a Secretaria da Saúde (SESAB), como uma

das Diretorias da Superintendência de Recursos Humanos (SUPERH). Em 2018, com a

inauguração da sede, a ESPBA/SUPERH passou a integrar as ações de todos os níveis de

formação: médio, graduação, pós-graduação, incluindo residências médicas, multiprofissionais e

de área profissional.

(DECRETO Nº 19.001 DE 02 DE ABRIL DE 2019)

Altera o Regimento da Secretaria da Saúde - SESAB, aprovado pelo Decreto nº 10.139, de 06 de novembro 

de 2006.

Ordenamento da formação:

Estudantes (Regulação estágios obrigatórios e não obrigatórios; Partiu Estágio e Primeiro Emprego)

Pós graduandos (Residência médica; Residência uniprofissional e multiprofissional)

Trabalhadores da saúde (qualificação e formação em saúde)



Saúde e Educação

No contexto atual, a ESPBA assume um papel importante na

formulação e implementação de políticas de Gestão da Educação na

Saúde com vistas a ampliar e qualificar as estratégias político-

pedagógicas de formação de profissionais do SUS/BA, de acordo com

as necessidades expressas na Política Estadual de Gestão do

Trabalho e Educação na Saúde (PEGTES).

(PDI ESPBA, 2022).

 Programa de Monitoramento Integrado em Rede das Ações de Educação na Saúde no

Estado da Bahia



Contribuições da ESPBA para integração e participação dos

estabelecimentos de saúde em editais de financiamento.

Fomento à pesquisa (Setor de estudos, pesquisas e avaliação)

 Divulgação de editais (comunicações internas e emails);

 Reuniões ampliadas de alinhamento;

 Apoio e cooperação técnica na elaboração dos projetos 

Estratégias de produção e disseminação do conhecimento

 Cursos: desenvolvimento de projetos de intervenção;

 Eventos cientificos; Mostras; Publicação de artigos; 



 Cooperação da Escola para sensibilizar a gestão

Cursos com termos de liberação do gestor; termo de adesão dos municípios; sensibilização em 

relação as implantações dos projetos de intervenção.

Necessidade de direcionamento de recursos para implantação das pesquisas

Desafio da entrada de recursos no Estado (modalidade de entrada e gestão do recurso para 

pesquisas);

Avanço: Edital n°10 FAPESB/SAFTEC TBSUS (especifico para trabalhadores do SUS).

Desafio à implementação e incorporação dos produtos de pesquisa.
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