REDE INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DE TÉCNICOS EM SAÚDE (RETS)
PLANO DE AÇÕES REGIONALIZADAS – AMÉRICA LATINA 2019-20221
Objetivo 1: Elaborar documentos e publicações em conjunto com a Opas/OMS sobre o
panorama da educação e do trabalho dos técnicos na região
Estratégias /Atividades
1.1. Mapeamento das características do
trabalho dos técnicos na APS (composição
das equipes, atribuições, perfis profissionais)
e dos seus modelos de formação.
1.2. Elaboração de informes periódicos sobre
o panorama da educação de técnicos em
saúde na Região das Américas.

Responsáveis

Prazo/Período

SE2

2019 a 2022

SE
2019 a 2022
Opas/OMS

Objetivo 2: Compartilhar metodologias de identificação de necessidades de novos perfis
profissionais/atribuições dos técnicos em saúde.
Estratégias /Atividades
2.1. Sistematização e divulgação de
metodologias de identificação de
necessidades de novos perfis
profissionais/atribuições dos técnicos em
saúde (prospecção).

Responsáveis

Prazo/Período

Argentina

Julho de 2019

Colômbia

1

Este Plano é parte integrante do Plano de Trabalho da RETS 2019-2022.
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Secretaria Executiva

Objetivo 3: Promover discussões sobre a educação interprofissional e o trabalho dos técnicos na
APS.
Estratégias /Atividades

Responsáveis

Prazo/Período

3.1. Socialização de materiais e publicações
sobre o tema da educação interprofissional.
3.2. Realização de um seminário virtual
sobre educação interprofissional e o
trabalho dos técnicos de saúde.
3.3. Realização do I Colóquio LatinoAmericano de “Educação Interprofissional e
o trabalho dos técnicos na APS”.
3.4. Elaboração de estratégias pedagógicas
que incorporem a educação
interprofissional na formação de técnicos
em saúde na APS.

SE
Opas/OMS

2019 a 2022

SE

Dez 2019

SE
Opas/OMS
Bolívia

2020

Argentina
Cuba
El Salvador

2020

Objetivo 4: Socializar estratégias de acreditação de instituições formadoras de técnicos e de
unidades de saúde que configurem espaços de formação.
Estratégias /Atividades
4.1. Identificação dos marcos legais das
relações entre as instituições formadoras e
os provedores/prestadores de serviços de
saúde.
4.2. Identificação das estratégias de
acreditação de instituições formadoras de
técnicos e de unidades de saúde que
configurem espaços de formação.
4.3. Criação de um repositório com as
informações dos marcos legais e
experiências de acreditação por meio do
Campus Virtual da OPAS.

Responsáveis

Prazo/Período

Peru

Março 2019

Peru

Março 2019

SE
Opas/OMS

Maio 2019

4.4. Realização de seminário virtual sobre
as diferentes experiências e modalidades
de acreditação de instituições formadoras
de técnicos e de unidades de saúde que
configurem espaços de formação.

SE

Junho 2019

Objetivo 5: Fomentar o ingresso de novos membros na Rede, com ênfase nas associações
profissionais que estejam envolvidas com a área de educação de técnicos em saúde.
Estratégias /Atividades
5.1. Realização de uma chamada nacional
pelos países membros para o ingresso de
novos membros na Rede, com ênfase nas
associações profissionais que estejam
envolvidas com a área de educação de
técnicos em saúde, conforme o
estabelecido no regimento da RETS.

Responsáveis

Prazo/Período

Países membros

2019 a 2022

Objetivo 6: Fortalecimento da capacidade de formação de formadores de técnicos em saúde
Estratégias /Atividades
6.1. Socialização de experiências de
estratégias, cursos e currículos de formação
de formadores de técnicos em saúde.
6.2. Sistematização de experiências que
subsidiem a mobilidade docente no âmbito
da Rede.
6.3. Realização de um seminário virtual
sobre a formação de formadores de
técnicos em saúde.

Responsáveis

Período

SE

Julho 2019

SE
Uruguai
Costa Rica

Março 2020

SE

Julho 2020

