
  

 

 

 

REDE DE ESCOLAS TÉCNICAS DE SAÚDE DA UNIÃO DAS NAÇÕES 

SUL-AMERICANAS (RETS-UNASUL) 

PLANO DE TRABALHO 2014-2015 

 

Apresentação 

O Grupo Técnico de Desenvolvimento e Gestão de Recursos Humanos em Saúde do Conselho de Saúde da 

União das Nações Sul-americanas (Unasul), reunido pela primeira vez em setembro de 2009, na cidade do Rio de 

Janeiro, aprovou para deliberação do Conselho de Ministros a criação de Redes de Instituições Estruturantes em 

Saúde, dentre elas, a Rede de Escolas Técnicas de Saúde (RETS-Unasul). 

Em novembro do mesmo ano, o Conselho publica aprova uma resolução sobre o tema. Em dezembro, 

durante a 2ª Reunião Geral da RETS, a RETS-Unasul.  Quatro meses depois, os Ministros publicam uma nova resolução 

reconhecendo a criação da RETS-Unasul, que passa a funcionar como uma sub-rede da RETS, como estratégia para 

promover uma maior organicidade às ações de cooperação entre os países. A Escola Politécnica de Saúde Joaquim 

Venâncio (EPSJV/Fiocruz), sede da Secretaria Executiva da RETS, é indicada como a instituição responsável pela gestão 

da RETS-Unasul até 2013. 

 Este documento apresenta a proposta de Plano de Trabalho para o biênio 2014-2105 da RETS-UNASUL, 

discutida e aprovada pelos membros da Rede presentes em sua segunda reunião, realizada em Recife-PE, Brasil, nos 

dias 7 e 8 de novembro de 2013.  A ideia central deste Plano, em consonância com a proposta de um Commitment 

apresentado pela Unasul/Saúde ao 3º Fórum Global de Recursos Humanos em Saúde, realizado na mesma cidade, do 

dia 9 ao dia 13 de novembro, é reunir esforços numa ação de mapeamento, no âmbito dos governos, da questão da 

formação e do trabalho dos técnicos em saúde nos 12 países do bloco. Sem perder de vista as questões abordadas no 

Plano Quinquenal da Unasul-Saúde, essa proposta representa uma tentativa, no âmbito da Rede, de sistematizar a 

enorme diversidade de arranjos e a complexidade que permeia a área de formação técnica em saúde nos diferentes 

países, de forma a facilitar o estabelecimento de ações de cooperação multilateral em saúde no âmbito do Bloco. 



  

 

 

 

 OBJETIVO 1:  Mapear o universo da formação e do trabalho dos técnicos em saúde na Região
1
.   

                                                                 

1 Realizar, com apoio do Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde (ISAGS), um levantamento, junto aos governos sobre as diversas dimensões 

que compõem o universo da formação técnica em saúde nos países da Unasul. Tal levantamento e posterior sistematização das informações 

coletadas deverão apontar as semelhanças e especificidades de cada país nessa área, a fim de facilitar o diálogo e as ações de cooperação no 

âmbito da formação e do trabalho dos técnicos em saúde na região, além de servir de base para discussões que vêm ocorrendo nas diversas sub-

regiões sobre esse tema. O objetivo do estudo é saber, entre muitas outras coisas: Que Ministérios e órgãos governamentais estão envolvidos com 

a questão do trabalho e da formação de técnicos em saúde? Qual o marco legal que orienta essa formação? Quem regulamenta as profissões 

técnicas? Quais são os níveis de formação técnica existentes no país?  

Ações Atividades/Estratégias Produto 
esperado 

Responsáveis Período 

1.1.  
Realizar, em 
articulação com 
o Instituto Sul-
americano de 
Governança em 
Saúde (ISAGS) e 
como apoio do 
Grupo Técnico de 
Recursos 
Humanos em 
Saúde da Unasul 
(GTRHUS), um 
amplo 
levantamento 
junto aos países 
da Região, de 
aspectos legais e 
organizacionais 
da educação e do 
trabalho dos 
técnicos em 
saúde.  
 

1.1.1. Envio de um documento oficial aos 
Ministérios solicitando a nomeação de um ponto 
focal para representar o país no grupo de 
estudo.  

Lista com 
representantes de 

todos os países. 

ISAGS 
 

Secretaria 
Executiva 

Até maio de 
2014 

1.1.2. Realização de uma oficina de trabalho para 
a aprovação de um guia básico de pesquisa a ser 
enviado para os países, GTs da Unasul e outras 
instâncias consideradas relevantes. 

1ª versão do 
Protocolo/guia de 

pesquisa 

Secretaria 
Executiva 

 
ISAGS 

 
Grupo de 
pesquisa 

Até julho de 
2014 

1.1.3. Recebimento e consolidação das 
contribuições e sugestões enviadas pelos 
colaboradores. 

Versão consolidada 
da Guia 

Secretaria 
Executiva  

 
Grupo de 
pesquisa 

Até outubro 
de 2014 

1.1.4. Envio das Guias Consolidadas para os 
informantes oficiais designados pelas 
autoridades nacionais. 

Protocolo de 
recebimento 

Grupo de 
pesquisa  

 
Equipes 

nacionais 

Outubro de 
2014 

1.1.5. Recebimento do questionário preenchido 
pelos países e de documentos relevantes  

Questionários 
respondidos 

 

Grupo de 
pesquisa  

 
Equipes 

nacionais 

Até janeiro 
de 2015 

1.1.6. Sistematização e análise das informações 
coletadas. 

Texto básico do 
relatório  

Grupo de 
pesquisa 

Até junho de 
2015 

1.1.7. Elaboração do relatório e envio do mesmo 
para revisão dos países.  

Texto final do 
relatório 

Grupo de 
pesquisa 

 
Equipes 

nacionais 

Até setembro 
de 2015 



  

 

 

 

 

 
OBJETIVO 2.  Desenvolver mecanismos que facilitem a produção, a divulgação e a sistematização de informação e 

Comunicação sobre a área de educação de técnicos em Saúde entre os integrantes da sub-rede. 

 

  

 

1.1.8. Revisão, tradução e publicação do 
relatório 

Relatório publicado 

Secretaria 
Executiva  

 
ISAGS 

Novembro ou 
dezembro de 2015 

1.1.9. Realização de um seminário para 
apresentação do relatório, discussão dos 
resultados e discussão de propostas para 
o desdobramento do estudo. 

Seminário 

Secretaria 
Executiva  

 
ISAGS 

 

Novembro ou 
dezembro de 2015 

Ações Atividades/Estratégias Produto Responsáveis Período 

2.1.  
Criação de uma área no 
website da RETS 
voltada para a 
divulgação de projetos 
de cooperação bi ou 
multilaterais na área de 
formação e trabalho de 
técnicos de saúde  

2.1.1. Elaboração de uma consulta entre 

os membros da Rede para levantamento 

de ações de cooperação realizadas ou 

em andamento.  

Instrumento de 

consulta on-line 

Secretaria 

Executiva  

Até julho de 

2014 

2.1.2. Divulgação no website das 

informações e dos produtos (relatórios, 

materiais didáticos, currículos etc.) de 

cada ação informada.   

Material acessível 

por meio do site 

Secretaria 

Executiva 

Processo 

contínuo 

2.2 
Publicação de uma 
edição especial da 
Revista RETS com 
relatos de experiências 
exitosa na área de 
formação técnica 

2.2.1. Divulgação na página, no boletim 

e nas redes sociais da RETS de chamada 

para envio de experiências exitosas 

relacionadas à educação de técnicos em 

saúde. 

Chamada 

Publicada  

Secretaria 

Executiva 
Março de 2014 

2.2.2. Recebimento, seleção e preparo 

dos textos para publicação. 
Textos prontos 

Secretaria 

Executiva 

De março a 

julho  

2.2.3. Publicação da Revista Revista pronta 
Secretaria 

Executiva 
Setembro/2014 


