
 
 

 

2ª Reunião Geral da Rede 
Internacional de Educação de 
Técnicos em Saúde - RETS 

1ª Reunião das subredes de 
Escolas Técnicas de Saúde da CPLP  
 e da UNASUL 

 
‘Consolidando a Atenção Primária na formação dos 

trabalhadores técnicos em saúde’ 
 

 
De 9 a 11 de dezembro de 2009 
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio/Fiocruz 
Rio de Janeiro – Brasil 
 
 
Objetivo geral: 

• Fortalecer as estratégias de cooperação técnica no âmbito da RETS. 

Objetivos específicos: 

• Discutir a formação dos trabalhadores técnicos em saúde à luz dos preceitos 

do modelo de atenção primária; 

• Colaborar para a estruturação da área de técnicos nos observatórios de 

recursos humanos em saúde; 

• Fortalecer a pesquisa entre as instituições da RETS; 

• Elaborar o plano de trabalho da subrede de escolas técnicas de saúde da 

União das Nações Sul-Americanas (Unasul); 

• Debater a operacionalização do plano de trabalho da subrede de escolas 

técnicas de saúde da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP); 

• Definir e pactuar um plano de comunicação para a RETS e suas subredes; 

• Elaborar o plano de trabalho e definir a sede da secretaria executiva da 

RETS para o período 2010-2012. 

 

Participantes: 

Representantes das instituições membros da RETS, dirigentes nacionais 

responsáveis pelas políticas de educação de técnicos em saúde, membros dos 

observatórios de recursos humanos em saúde da região das Américas e da África.  

 



 
 

 

Programação preliminar 

 

9 de dezembro (quarta-feira) - Auditório 

 

9h30 – Chegada e distribuição de materiais 

10h - Mesa de abertura 

10h30 - Palestra: A cooperação técnica em saúde no âmbito da Unasul e da CPLP 

– Paulo Buss / Centro de Relações Internacionais em Saúde - Fiocruz 

 

12h00 – Almoço 
 

13h30 – Mesa: Experiências de formação de trabalhadores a partir da APS 

Coordenação: Clarice Ferraz – Ministério da Saúde / Brasil 

- A reorganização do sistema de saúde do Paraguai com foco na APS – José 

Marin Masollo – Ministério da Saúde / Paraguai 

- Considerações sobre a formação e a gestão do trabalho dos agentes 

comunitários de saúde no Brasil - Márcia Valéria Morosini – EPSJV / Fiocruz 

- A carreira de tecnologias da saúde em Cuba – Julio Portal Piñeda – Facultad 

de Tecnologías de Salud. 

Debate 

 

15h – Mesa: A questão da cultura na formação dos trabalhadores da saúde 

Coordenação: Isabel Brasil / EPSJV 

- A interculturalidade na formação dos trabalhadores da saúde da Bolívia –

Ineke Dibbits – TAHIPAMU 

- A articulação entre cultura e política na formação dos trabalhadores do 

campo – Rafael Villas Bôas – Universidade de Brasília 

Debate 

 

17h - 19h – Coquetel de boas vindas e lançamento do livro “A silhueta do 

invisível: a formação dos trabalhadores técnicos em saúde no Mercosul”. 



 
 

 

 

10 de dezembro (quinta-feira)  

Divisão em subgrupos 

Unasul e países da América do Sul e Caribe – sala 208 

9h30 – Definição do plano de comunicação da RETS 

13h30 - almoço 

CPLP - Auditório 

9h30 – Definição do Plano de Trabalho da subrede de escolas técnicas de saúde da 

CPLP 

13h30 – almoço 

 

Unasul - Auditório 

14h30 – Definição do Plano de Trabalho da subrede de escolas técnicas de saúde 

da Unasul 

18h30 – Encerramento 

 

CPLP - sala 208 

14h30 – Definição do plano de comunicação da RETS 

18h30 – Encerramento 

 

11 de dezembro (sexta-feira)  

9h30 - Mesa 2: A produção de conhecimento sobre os técnicos em saúde: a 

importância dos Observatórios de recursos humanos em saúde 

Coordenação: Célia Pierantoni / Centro Colaborador da OPS/OMS para 

Planejamento e Informação de Recursos Humanos para a Saúde - Brasil 

- A experiência do Observatório Andino – Giovanni Escalante – OPS Peru 

- A experiência do Observatório da AFRO – Ahmat Adam – AFRO/OMS 

- A experiência do Observatório de Técnicos da EPSJV – Mônica Vieira – 

EPSJV/Fiocruz 

Debate 
 

12h – Almoço 



 
 

 

 

13h – Discussão do plano de trabalho e definição da sede da secretaria executiva 

da RETS 

17h – Encerramento 

 

 

 


