
Ata da 1ª Reunião Virtual RETS 
Ações regionalizadas América Latina

No dia 22 de Maio de 2020 os membros da Rede Internacional de Educação de Técnicos
em  Saúde  (RETS),  grupo  de  trabalho  para  ações  regionalizadas  da  América  Latina
reuniram-se na sala virtual da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) – através do
link  https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/epsjv-fiocruz     –,  atendendo  a  convocação  da
Escola  Politécnica  de  Saúde  Joaquim  Venâncio  (EPSJV)  na  qualidade  de  Secretaria
Executiva da Rede. A Reunião, conforme registro de presença digital anexo a esta ata
(ANEXO 1 – registro de participantes RNP), também contou com a participação da Escola
Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa (ESTeSL), como membro convidado, e com
representações da Rede de Escolas e Centros Formadores em Saúde Pública da América
Latina (RESP), a da Rede Regional de Educação Interprofissional das Américas (REIP).

Abertura

Seguindo o roteiro proposto e aceito sem ressalvas (ANEXO 2 – convocatória) a reunião
teve início com uma breve fala de boas vindas dos representantes da EPSJV – Helifrancis
Condé, coordenador de Cooperação Internacional, e Anakeila de Barros Stauffer, diretora.
Em seguida, falaram Sebastian Tobar, do Centro de Relações Internacionais em Saúde
(CRIS) da Fundação Oswaldo Cruz, e Fernando Menezes, chefe da Unidade de Recursos
Humanos para a Saúde da Opas/OMS.

Apresentações dos países

A reunião seguiu com as apresentações do panorama da situação social e sanitária de
cada país presente, abordando aspectos da situação de pandemia da COVID-19 e de
questões referentes à formação e ao trabalho dos técnicos de saúde nesse contexto.

As apresentações foram feitas pelos países em ordem alfabética e seguiram o roteiro
enviado previamente, junto à convocatória. O primeiro país a apresentar foi a Argentina,
sendo  representada  por  Erica  Riquelme do  Ministério  da  Saúde  da  Nação  e  Gabriel
Muntaabski do Instituto Nacional de Educação Tecnológica (INET). Em seguida a Bolívia
foi  representada  por  Miguel  Angel  Delgado  da  Escuela  Técnica  de  Salud  Boliviano
Japonesa de Cooperación Andina e Limber Rivera da Escuela Nacional de Salud de La
Paz.  Na sequênciaVanessa Rezende do Ministério  da Saúde apresentou o panorama
brasileiro.  O  Chile,  representado  por  Elizabeth  Cabello  do  Ministerio  da  Saúde,  foi
sucedido pela Colômbia, representada por Gerardo Arturo Medina do Serviço Nacional de
Aprendizagem (SENA). A reunião teve seguimento com Luis Alberto Davis Sánchez, da
Escola  de  Tecnologia  em Saúde  da  Universidade  da  Costa  Rica;  Silvia  Brizuela,  do
Ministério  da  Saúde do Paraguai;  José Estela,  do  Ministério  de  Saúde do Peru;  Ana
Almeida, da Escola Superior de Tecnologia de Saúde de Lisboa (ESTeSL); e, concluindo
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as  apresentações,  Patricia  Manzoni  e  Natalia  De  Avila  da  Escola  Universitária  de
Tecnologia Medica (EUTM) da Universidade da República, do Uruguai.

Debate e encaminhamentos

Ao fim das apresentações a Secretaria Executiva da RETS apresentou duas propostas de
ações para a Rede: a tradução de materiais didáticos português/espanhol e a publicação
de uma edição especial da Revista RETS, em versão digital, com a temática da COVID-
19.  As propostas  foram aprovadas sem oposição e as  discussões sobre  as  mesmas
seguirão em espaços específicos.
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