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• A OPAS promove uma reunião 
na Cidade do México

• Representantes de Brasil, 
Colômbia, Costa Rica, Cuba e 
México criam a Rede de 
Técnicos de Saúde

‘Estudo sobre a Situação 
Atual da Formação de 
Pessoal Técnico em 
Saúde’ (OPAS-OMS)

1995 1996

Necessidade de 
construir uma rede 
regional de técnicos 

em saúde 

2001
• A Rede é   

temporariamente 
desativada

1ª fase

A Rede chegou a ter 
50 membros de 21 
países da América 

Latina 
SE: Escuela Nacional de 
Salud Pública de Costa 

Rica



• PECS-CPLP + GT-DGRHS (Desarrollo 
y Gestión de Recursos Humanos 
para la Salud) del Unasur  
priorização das redes estruturantes 
no âmbito dos Blocos

• 2ª Reunião Geral da RETS  são 
criadas duas sub-redes de Escolas 
Técnicas: a RETS-CPLP e a RETS-
Unasul

Reativação da Rede, 
renomeada como  Rede 
Internacional de Educação de 
Técnicos em Saúde

2005 2009

SE: Escola Politécnica 
de Saúde Joaquim 

Venâncio 
(EPSJV/Fiocruz)

2ª fase

Ampliação da 
área 

geográfica



• 3ª Reunião Geral da RETS e 2ª 
Reunião da RETS-CPLP e da 
RETS-Unasul – realizadas no III 
Forum Mundial de Recursos 
Humanos em Saúde (BR)

• Aprovação do Regulamento da 
RETS-CPLP e do Plano de 
Trabalho (2014 – 2017)

2013 2014 – 2018 
3ª fase

•Apoio à refundação do capítulo 
Centroamérica e Caribe da RETS
• 3ª Reunião Ordinária da RETS-CPLP, em 
Lisboa (fev-mar/2016), com revisão do 
PT
• Pactuação de novos planos de trabalho 
na 4ª Reunião Geral da RETS e 4ª 
Reunião da RETS-CPLP (Rio de Janeiro, 
nov/2018)



• Os Planos de Trabalho (2019-2022) da RETS vigentes estão caracterizados por:

• Maior protagonismo dos países na responsabilidade das ações;

• Incorporação de novos temas: Acreditação de instituições formadoras de 
técnicos em saúde; Educação Interprofissional em Saúde; Identificação de novos 
perfis profissionais/atribuições dos técnicos em saúde;

• Manutenção de temas estratégicos: Fomento ao ingresso de novos membros; 
Mapeio das características dos trabalhos dos técnicos; Fortalecimento da 
capacidade de formação de formadores técnicos em saúde; Comunicação da 
rede. 

4ª fase
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Objetivo 1 - Fortalecimento da capacidade de formação de trabalhadores técnicos para os sistemas 
nacionais de saúde dos Estados-Membros, com ênfase na Atenção Primária em Saúde. 

Objetivo 2 - Desenvolvimento e avaliação de estratégias de formação de docentes para atuação nos 
sistemas formativos nacionais de técnicos em saúde, através de cooperações técnicas bi e/ou 
multilateralmente.

Objetivo 3 - Fortalecimento da comunicação e interatividade da/para a Rede através do 
fortalecimento, incorporação e uso de tecnologias educacionais e de informação e comunicação. 

Objetivo 4 - Desenvolver modelo de circulação e mobilidade acadêmica e circulação de trabalhadores, que 
inclua alunos, docentes, discentes e investigadores, como forma de consolidação da Rede.

Plano de Trabalho RETS-CPLP (2019-2022)



Comunicação da RETS
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- Definição do tema em consonância com a pandemia de Covid-19 que acometeu o 
mundo nos últimos meses e a necessidade urgente de discutir as possibilidades de 
utilização das TICs para concretizar ações no âmbito da Rede.

“Mapeamento das capacidades de cada país, com vistas ao delineamento de plano 
estratégico para atendimento à demanda de utilização das TICs, como uma 

ferramenta de formação de trabalhadores e de docentes, de forma a minimizar as 
distâncias e recursos” (Objetivo 3)
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- Quais são as principais fragilidades percebidas no trabalho e na formação dos 
técnicos e tecnólogos de saúde em seu país?

- Que áreas de atuação e temas são prioritários no âmbito da formação? Por que 
são prioritários?

- Com relação à realização de processos formativos com uso de tecnologia à 
distância, quais são as possibilidades de realização e participação de seu país? Quais 
recursos de TICs as instituições formadoras de técnicos de saúde têm acesso?
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- Que ações seu país tem desenvolvido em termos de educação a distancia para a 
formação de técnicos e tecnólogos de saúde?

- O que se está fazendo para superar as dificuldades atuais promovidas pela 
pandemia? Quais são as tendências para o futuro?

Nosso objetivo é traçar um panorama geral das estratégias e possibilidades dos 
países com respeito à formação dos técnicos e tecnólogos em saúde no contexto 
atual.



Secretaria Executiva da RETS
Secretaria Executiva da RETS-CPLP

Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz)
Coordenação de Cooperação Internacional (CCI/EPSJV)

Contatos:
Website http://www.rets.epsjv.fiocruz.br 
E-mail: rets.epsjv@fiocruz.br -  cci.epsjv@fiocruz.br
Telefone: (55) 21 3865 9730

http://www.rets.epsjv.fiocruz.br/
mailto:rets.epsjv@fiocruz.br
mailto:cci@fiocruz.br
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