
Declaração 
 

Transferência da Secretaria Técnica da RETS à Escola Politécnica 

de Saúde Joaquim Venâncio da Fundação Oswaldo Cruz 
 

ENTENDENDO E RECONHECENDO: 

 
Que no campo dos recursos humanos em saúde os técnicos têm uma 

participação ativa e protagonista na promoção e proteção da saúde, na 
defesa da vida e a saúde coletiva; 

 
Que este pessoal é chave para o desenvolvimento de sistemas de saúde 

de cobertura universal, orientados para a justiça social, a solidariedade 
e a conquista da equidade; 

 
Que os técnicos integram as equipes de atenção às pessoas, famílias, 

comunidades e requerem de políticas públicas e garantias de educação 
inicial e permanente, assim como condições de trabalho apropriadas, 

para melhorar sua atuação e seus serviços em função das necessidades 

de saúde dos grupos e populações; 
 

Que a vinculação do planejamento, a regulação, a formação, a educação 
permanente, a gestão e o desenvolvimento técnico e gremial na área de 

técnicos em saúde, constitui um fator crítico na construção social da 
saúde e no enfrentamento dos novos desafios que apresentam os 

serviços de saúde, os que demandam uma ação concertada nacional e 
internacional impostergável. 

 
E CONSIDERANDO: 

 
Que no ano 1996, sob o auspicio da Organização Pan-Americana da 

Saúde, foi fundada a Rede de Técnicos em Saúde – RETS – na cidade do 
México, com a participação de instituições de cinco países da Região, as 

quais constituíram-se em núcleos de desenvolvimento da Rede – NUDES 

-, articulando-se logo, instituições de quatorze novos países. 
 

Que desde então e até agora a Secretaria Técnica da RETS foi exercida 
com responsabilidade e eficiência pela Universidade da Costa Rica, 

através do NUDES conformado pelo Programa de Tecnologias em Saúde 
e a Escola de Saúde Pública, que coordenou a RETS e o 

desenvolvimento de projetos dinamizadores dos NUDES nos distintos 
países, com a cooperação técnica do Programa de Desenvolvimento de 

Recursos Humanos da OPS/OMS. 
 



Que a Escola Politécnica de Saúde “Joaquim Venâncio”, da Fundação 

Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, Brasil, foi designada no ano 2004 
como Centro Colaborador da Organização Mundial da Saúde para a 

educação e desenvolvimento de técnicos em saúde, mediante a 

coordenação e execução de atividades educativas, de pesquisa e 
cooperação técnica nacional e internacional, 

 
POR TUDO ISSO 

 
Reafirmamos a estratégia de trabalho em rede como mecanismo 

privilegiado para promover as relações sociais entre as pessoas, em e 
entre as organizações e em toda a sociedade, para a construção do 

campo dos recursos humanos e o desenvolvimento dos técnicos em 
saúde; 

 
Revalorizamos a criação de espaços sustentados de diálogo em 

coerência com a diversidade cultural e social, para a circulação de 
informação, a análise, o debate, o intercâmbio de experiências 

inovadoras, a construção de sinergias e compartilhar desafios comuns 

na consolidação da identidade grupal e a potenciação de processos de 
desenvolvimento. 

 
E TRANSFERIMOS A SECRETARIA TÉCNICA DA RETS À ESCOLA 

POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM VENÂNCIO, COM A FINALIDADE DE 
QUE ASSUMA A RESPONSABILIDADE DE REARTICULAR, ATIVAR E 

PROMOVER A REDE DE TÉCNICOS EM SAÚDE – RETS – NA REGIÃO DAS 
AMÉRICAS. 

 
Outorgada na Cidade do Rio de Janeiro, Brasil, no dia oito de setembro 

do ano 2005. 
 

 
Alcira Castillo, Secretaria Executiva da RETS e Diretora da Escola de 

Saúde Pública da Universidade da Costa Rica. 

 
Silvina Malvárez, Assessora Regional de Recursos Humanos da 

Organização Pan-Americana da Saúde (Organização Mundial da Saúde). 
 

 
 
 

 

 


