
  

 

 

 

REDE INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DE TÉCNICOS EM SAÚDE (RETS) 

PLANO DE TRABALHO 2019-2022 

 

APRESENTAÇÃO 

Este Plano de Trabalho tem por finalidade orientar as atividades da Rede Internacional de 

Educação de Técnicos em Saúde (RETS), a serem desenvolvidas em um período de quatro anos 

(2019-2022), tendo como pressupostos a integração e a articulação, no âmbito da rede, das 

instituições de ensino voltadas para formação de técnicos em saúde, de modo a produzir, 

sistematizar e divulgar conhecimentos que venham a subsidiar a elaboração de políticas, 

programas, planos e projetos de cooperação internacional e fortalecer os sistemas de saúde dos 

países membros. 

A realização da 4ª Reunião Geral da RETS, com o tema ‘40 anos de Alma-Ata e o papel dos 

trabalhadores técnicos em saúde na efetivação de sistemas universais de saúde’, nos leva a 

refletir: (1) em que medida a Rede tem contribuído para a consolidação de Sistemas Nacionais de 

Saúde baseados na Atenção Primária à Saúde (APS), como proposto pela I Conferência 

Internacional Sobre Cuidados Primários de Saúde (Conferência de Alma-Ata), em 1978, e (2) de 

que forma poderá dialogar com as discussões e deliberações da recente Conferência Global sobre 

Atenção Primária à Saúde de Astana (Cazaquistão), em outubro de 2018.  

Este Plano de Trabalho visa apontar objetivos gerais, ações e estratégias que permitam o 

fortalecimento da RETS, bem como de suas sub-redes, e o consequente aumento de sua 

capacidade de articular instituições e organismos de governo vinculados direta ou indiretamente à 

educação de trabalhadores técnicos da saúde, a fim de ampliar a cooperação técnica entre eles e 

potencializar os esforços realizados por cada um deles de forma independente.   



  

 

 

 

Objetivo 1 - Fortalecer, ampliar e difundir a RETS. 

Ações Estratégias /Atividades Responsáveis Período 

1.1 

Ampliar e fortalecer a RETS na 

Região das Américas, Caribe, 

Europa, Ásia e África. 

1.1.1. Aprimorar, com base no Plano de Comunicação 
2019-2022, os mecanismos de comunicação interna e de 
gestão da Rede. 

Secretaria 

Executiva 

 

Membros 

 

Instituições 

Parceiras 

 

 

2019 

a 

2022 

1.1.2. Incluir a modalidade de suplente de ponto focal da 
RETS junto aos membros, como forma de facilitar a 
continuidade das ações da Rede. 

1.1.3. Consolidar as ações de cooperação técnica nos países 
que já possuem representação na Rede. 

1.1.4. Promover a imagem e os compromissos da RETS 
como parte dos planos de trabalho e diretrizes 
institucionais das instituições membro. 

1.1.5. Promover, com a cooperação dos atuais membros da 
Rede, a incorporação de outras instituições à RETS. 

1.1.6. Contribuir para a consolidação e ampliação das sub-
redes existentes, bem como apoiar a criação de novas sub-
redes, conforme demanda específica.  

1.1.7. Incentivar a constituição de Redes Nacionais de 
Instituições Formadoras de trabalhadores Técnicos de 
Saúde. 

1.1.8. Ampliar e promover atividades compartilhadas de 
intercâmbio e cooperação com outras Redes. 

1.1.9. Fortalecer as interações com os escritórios Regionais 
e Sub-regionais da OMS, bem como com suas 
representações nacionais, e com a CPLP.  

1.1.10. Regionalizar, sempre que possível, as ações da 
RETS, de forma a potencializar os recursos disponíveis e 
reduzir custos na execução dessas ações

1
.  

 

                                                                 

1
 Em anexo, Plano de Ações Regionalizadas para a América Latina. 



  

 

 

 

Objetivo 2:  Divulgar e promover a produção e o intercâmbio de conhecimentos na área de 

educação e trabalho dos técnicos em saúde. 

 

Ações Estratégias/Atividades Responsáveis Período 

2.1. 

Promover/divulgar eventos, presenciais ou 

virtuais, sobres temas pertinentes à 

formação e qualificação dos técnicos de 

saúde. 

2.1.1. Divulgar, com base no Plano de 
Comunicação 2019-2022, publicações 
sobre temas de interesse da RETS e de 
seus membros.   

 

Secretaria Executiva 

Membros 

Parceiros 

2019 

a 

2022 

2.1.2. Divulgar agenda de eventos técnicos 
e científicos organizados pelas instituições 
membros ou por organismos multilaterais 
e outras instituições. 

2.1.3. Realizar, ao menos, dois Seminários 
Virtuais por ano sobre temas relevantes 
para as áreas de formação de 
trabalhadores técnicos em saúde, saúde 
global e cooperação técnica em saúde.  

2.2.  

Divulgar e apoiar pesquisas voltadas para 

a consolidação da produção acadêmica na 

área de educação de técnicos, apoiar a 

formulação de políticas públicas nos países 

e o estabelecimento de cooperação 

técnica entre as instituições que integram 

a Rede. 

2.2.1. Divulgar entre os membros da Rede 
a publicação de editais e chamadas de 
Agências e órgãos de fomento com 
recursos para pesquisas e projetos 
relacionados à formação dos técnicos em 
saúde, e apoiar iniciativas de cooperação 
que favoreçam a submissão desses 
projetos. 

Membros 

 

Parceiros 

 

Secretaria Executiva 

 

Opas/OMS 

2019 

a 

2022 

2.2.2. Incentivar a constituição de grupos 
de trabalho por áreas de pesquisa, de 
acordo com as prioridades identificadas 
pelos integrantes da Rede. 

2.2.3. Contribuir para a identificação de 
potencialidades, necessidades e 
demandas em áreas estratégicas para a 
educação de técnicos em saúde com 
vistas ao estabelecimento de parcerias 
interinstitucionais. 

2.2.4. Incentivar e divulgar iniciativas de 
intercâmbio e mobilidade de docentes, 
discentes e técnicos entre as instituições-
membro. 



  

 

 

 

Objetivo 3: Aprimorar e ampliar as ações de comunicação no âmbito da RETS. 

Ações Estratégias/Atividades Responsáveis Prazos 

3.1. 

Implementar o 

Plano de 

Comunicação da 

RETS para o 

período de 2019-

2022. 

3.1.1. Aprimorar a comunicação interna da Rede, de forma 

a fortalecer sua gestão e a interação entre os membros.  

Secretaria Executiva 

 

Membros 

 

Parceiros 

 

 

2019 a 2022 

3.1.2. Aprimorar os mecanismos e ferramentas existentes 

de comunicação da Rede com a sociedade – website, 

boletim eletrônico e outras mídias sociais –, a fim de 

fortalecer a imagem institucional da RETS e dar mais 

visibilidade à formação e ao trabalho dos técnicos de saúde.  

3.1.3. Estabelecer, em parceria com a Rede Nacional de 

Ensino e Pesquisa (RNP) - Rede Universitária de 

Telemedicina (Rute), o estímulo à implantação nas 

instituições-membro da RETS de ferramentas de 

comunicação a distância que possam favorecer a realização 

de encontros e eventos virtuais e a criação de grupos de 

trabalho para o desenvolvimento de projetos comuns.   

 


