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Médica, (Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, 1978),
Mestre em Saúde Comunitária, (MSC, UFBA, 1982), Especi-
alista em Política e Administração em Saúde (FGV/ENSP, 1983),
Doutora em Saúde Pública (PPGSC, UFBA, 1996). Professo-
ra do Departamento de Medicina Preventiva da FAMED-
UFBA de 1980 a 1994, Professora do Instituto de Saúde
Coletiva, da UFBA, desde 1994. No DMP participou do cor-
po docente da disciplina Saúde Pública e Medidas de Profilaxia
e no ISC é professora da disciplina Política de Saúde, oferecida
aos estudantes de Medicina. No programa de Pós-Graduação
em Saúde Coletiva, é docente responsável pelo ensino de
Planejamento e Gestão em Saúde, tendo assumido a Coorde-
nação do Mestrado Profissionalizante em Saúde Coletiva des-
de sua implantação em 2001.  Mais recentemente faz parte do
corpo docente da disciplina Epistemologia e Metodologia da
pesquisa em saúde, oferecida aos alunos do Mestrado e Dou-
torado. Nos últimos 20 anos orientou a realização de mais de
25 dissertações de mestrado e atualmente orienta mestrandos
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e organização de serviços de saúde.  Publicou dezenas de tra-
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vigilância da saúde. Também publicou livros técnicos, entre os
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quais: �O futuro da prevenção� (Casa da Qualidade, Salvador,
Bahia, 2000), �Planejamento Municipal em Saúde� (CEPS-ISC,
Salvador, Bahia, 2001), �Promoção e Vigilância da Saúde (em
co-autoria com Jairnilson Paim e Ana Luiza Vilasboas), além
de dois livros didáticos �O SUS e a Vigilância da Saúde� (MS.
PROFORMAR, 2004) e �O processo de trabalho na Vigilância
da Saúde� (em parceria com Lorene Pinto e Ana Luiza
Vilasboas). Trabalhou como assessora técnica do Ministério da
Saúde, Manágua, Nicarágua, através da Organização Pana-
mericana de Saúde, em 1986-1987. Consultora contratada pela
OPAS-Brasil e Cooperação Italiana em Saúde para atividades
de cooperação técnica a Distritos Sanitários em vários estados
brasileiros, entre 1989 a 1994. Participou, nos últimos 10 anos
de programas de Cooperação técnica interinstitucional desen-
volvidos pelo ISC junto ao Ministério da Saúde, Secretarias
Estaduais e Municipais de Saúde. Em 2004-2005, trabalhou
como assessora técnica junto ao CONASS, no processo de
adaptação do Instrumento de Avaliação das Funções Essenciais
de Saúde Pública (FESP) no projeto de Fortalecimento da
Gestão Descentralizada do SUS. Em 2005 participou do Cur-
so Internacional sobre Desenvolvimento de Sistemas de Saú-
de promovido pela OPAS em Manágua-Nicarágua e realizou
consultoria junto ao CRDS � Centro Regional para o Desen-
volvimento Sanitário, em Maputo-Moçambique, contribuin-
do para a elaboração de uma proposta de transformação do
Centro em uma Instituição de formação de pessoal em Saúde
Pública, ao nível de graduação. Nos últimos 15 anos tem se
envolvido com atividades administrativas, tendo sido Chefe
do Departamento de Medicina Preventiva (FAMED), Coor-
denadora do processo de implantação do ISC e Chefe do De-
partamento de Saúde Coletiva (ISC) por duas vezes.
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Atualmente, é membro do Colegiado do PPGSC do ISC,
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(1996-1998), é membro da atual Diretoria do CEBES e da
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rista do Projeto Pilão Arcado (convênio UFBA/CAR/STR),
pesquisador no Projeto Morbi-Mortalidade Materno-Infantil
em Salvador (BA), coordenou o Curso de Especialização em
Epidemiologia (1994/95), a Residência em Medicina Social em
dois períodos (1995/97 e 1998/99), as atividades do convênio
UFBA/SESAB para assessoria ao Programa de Agentes Co-
munitários de Saúde na Bahia de 1996 a 1998, e dirigiu o Pólo
de Capacitação, Formação e Educação Permanente em Saúde
da Família � Bahia entre 1998 e 1999. Desenvolveu atividades
docentes na Residência de Medicina Social na disciplina de
Epidemiologia e como supervisor de prática e estágios. Em
cursos de graduação da UFBA lecionou nas disciplinas de Saú-
de Pública (1992/93) e Epidemiologia (1994/95) pela Faculdade
de Medicina. Desde o 2º semestre de 2005 vem desenvolven-
do atividades docentes na disciplina de Epidemiologia do Ins-
tituto de Saúde Coletiva. Como médico sanitarista da Secreta-
ria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB) exerceu atividades
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entre 1990 e 1998 no Distrito Sanitário de Itapagipe, no Hos-
pital São Jorge e no nível central desta secretaria (antigo De-
partamento de Assistência à Saúde). Entre 1997 e 1998 prestou
assessoria a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, tendo
coordenado a elaboração do Plano Municipal de Saúde (1998 �
2001) e a implantação do Programa de Agentes Comunitários
de Saúde (PACS). Foi pesquisador associado do CETAD/
UFBA em 1995/96, participando de vários grupos de pesquisa.
Ministrou disciplinas de Epidemiologia, Análise de dados em
Epidemiologia, Epidemiologia Social, Estatística de Saúde, Vi-
gilância Epidemiológica, Vigilância à Saúde, Gestão de Siste-
mas de Saúde, Política de Saúde e Monitoramento de Grupos
de Risco em diversos cursos de especialização na UFBA, UEFS,
UESC, UESB. UNEB, ENSP/FIOCRUZ, UFMT e UFRN.
Prestou consultorias para o Ministério da Saúde no Departa-
mento de Atenção Básica (antiga Secretaria de Políticas de Saúde)
entre 1995 e 1999, para diversas secretarias municipais de saú-
de, Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e para o
Ministério de Saúde de Angola. Foi professor da Escola Bahiana
de Medicina em 1998, onde ministrou aulas na disciplina de
Saúde Pública. Em 1997 recebeu o Prêmio Hernani Sávio
Sobral, oferecido pela Fundação de Apoio à Pesquisa e Exten-
são � FAPEX por melhor trabalho de extensão da UFBA. Foi
Secretário Municipal de Saúde de Vitória da Conquista entre
1999 e 2002, ocasião em que ocupou cargos de secretário geral
e vice-presidente do Conselho Estadual de Secretários Muni-
cipais de Saúde da Bahia e de diretor (2000/01) e de Vice-Pre-
sidente (Região Nordeste) (2001/02) do Conselho Nacional de
Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS). Foi mem-
bro da Comissão Intergestores Bipartite Estadual da Bahia
(CIB) entre 1999 e 2001. Exerceu o cargo de Secretário de Aten-
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ção à Saúde do Ministério da Saúde entre 2003 e 2005, período
em que representou este Ministério no Conselho Nacional de
Saúde. Atuou como membro na Comissão Intergestores
Tripartite (CIT) de 2001 a 2005, sendo representante do
CONASEMS em 2001 e 2002 e do Ministério da Saúde entre
2003 e 2005. Representou o Ministério da Saúde no Conselho
Diretivo do Grupo Hospitalar Conceição (Porto Alegre � RS)
em 2003 e 2004.
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