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Anexo 
Organizadores e autores 

 

Washington Luiz Abreu de Jesus  
Marluce Maria Araújo Assis  

(orgs.) 
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Organizadores e autores

Washington Luiz Abreu de Jesus – Médico, mestre em saúde Cole-

tiva pela Universidade estadual de Feira de santana/Bahia (UeFs) e douto-

rando em saúde Pública pelo instituto de saúde Coletiva (isC/UFBa). Pro-

fessor de Medicina Preventiva e social da Universidade Federal da Bahia 

(UFBa) e Coordenador de Projetos especiais da secretaria da saúde do es-

tado da Bahia (CoPe/sesaB). É professor convidado do Mestrado Profissio-

nal em saúde Coletiva na UeFs, tendo também atuado como professor de 

Medicina Preventiva e social de agosto de 2009 a julho de 2011 nesta uni-

versidade. É pesquisador na área de concentração de Políticas, Planejamen-

to e Gestão, inserido no núcleo de Pesquisa integrada em saúde Coletiva 

(nUPisC/UeFs). também é professor da Pós-graduação em saúde Pública da 

Faculdade adventista da Bahia. Possui experiência no âmbito assistencial, 

atuando na atenção Primária e Gestão de sistemas e serviços de saúde. 

Com dez anos de experiência na gestão do sUs, tem atuado nos âmbitos 

municipal e estadual, sempre em cargos diretivos. recebeu prêmios e men-

ções honrosas pelos trabalhos desenvolvidos, publicados em periódicos 

importantes no campo da saúde Coletiva nos últimos cinco anos. 

Marluce Maria Araújo Assis – enfermeira, Mestre em enfermagem 

de saúde Pública e doutora em enfermagem pela escola de enfermagem 

de ribeirão Preto da UsP (1999). líder do núcleo de Pesquisa integrada em 

saúde Coletiva (nUPisC/UeFs). atualmente é professora titular da Universi-

dade estadual de Feira de santana e Pró-reitora de Pesquisa e Pós-Gradua-

ção. atua na área de saúde Coletiva e de enfermagem nos seguintes temas: 

Planejamento e gestão em saúde, avaliação de serviços de saúde, políticas 

de saúde, atenção básica à saúde, programa saúde da Família, produção 

do cuidado e práticas de saúde. Pesquisadora nível 2 do CnPq. Publicou 

vários artigos em revistas nacionais e internacionais e 04 livros, sendo um 

publicado pela edufba, em 2010: Produção do cuidado no programa Saúde da 

Família: olhares analisadores em diferentes cenários.
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174       os Caminhos do Pensamento e a construção de uma trajetória

Chaider Gonçalves Andrade – enfermeiro, especialista em Planeja-

mento em saúde pelo instituto de saúde Coletiva (isC/UFBa). É pesquisador 

discente na área de concentração de Políticas, Planejamento e Gestão, do 

Mestrado Profissional em saúde Coletiva da Universidade estadual de Feira 

de santana – UeFs, inserido no núcleo de Pesquisa integrada em saúde Co-

letiva (nUPisC/UeFs).  É assessor técnico da Coordenação de Projetos espe-

ciais da secretaria da saúde do estado da Bahia (CoPe/sesaB), atuando no 

processo de elaboração dos instrumentos de planejamento governamen-

tal, principalmente no âmbito do monitoramento e avaliação da gestão. É 

referência técnica para a Política de Gestão estratégica e Participativa do 

sUs (PartiCiPasUs) na relação com o Conselho estadual de saúde da Bahia.

Sisse Figueredo de Santana – Cirurgiã-dentista, especialista em saú-

de da Família pela Universidade do estado da Bahia (UneB) e mestranda 

em saúde Coletiva pela Universidade estadual de Feira de santana (UeFs). 

É pesquisadora discente na área de concentração de Políticas, Planejamen-

to e Gestão, do Programa de Pós-Graduação em saúde Coletiva da UeFs, in-

serida no núcleo de Pesquisa integrada em saúde Coletiva (nUPisC/UeFs). 

apoiadora institucional da Coordenação de Projetos especiais da secretaria 

da saúde do estado da Bahia (CoPe/sesaB). vem desenvolvendo estudos 

sobre o processo de planejamento na instituição no período 2007-2010, 

como parte da cooperação técnica estabelecida entre a sesaB e a organiza-

ção Panamericana de saúde (oPas/oMs-Brasil). 
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Colofão

Formato 17x24cm

tipologia oranda Bt 11/16 - corpo do texto
Corbel Bt 20/22 - títulos

Papel alcalino 75 g/m2 (miolo)
Cartão supremo 300 g/m2 (capa)

impressão edufba

Capa e acabamento Gráfica Cian

tiragem 1000 exemplares
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