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Mensagem da Secretaria Executiva
Caros membros e parceiros da RETS,
Findo o ano de 2020, é hora de mais uma prestação
de contas. Que este informe possa refletir o bom
trabalho que realizamos em conjunto, mas também
algumas importantes vitórias de nossos membros
individualmente. Quem sabe a experiência de uma
instituição possa ser adaptada a outra? Quem sabe
o trabalho desenvolvido por uns não signifique um
atalho para outros?

Um bom exemplo do quanto o trabalho colaborativo é importante é a velocidade com que as vacinas contra a Covid-19 estão sendo elaboradas. Então, segue o nosso convite para que, em 2021, nós possamos trabalhar para seguir consolidando a Rede e os laços que nos unem num
mesmo objetivo: formar trabalhadores técnicos qualificados
e capazes de contribuir ativamente para o fortalecimento
dos sistemas de saúde de nossos países.

Equipe da Secretaria Executiva da RETS.

Comunicados gerais
Já estão disponíveis os vídeos e as apresentações
do 9º Seminário Virtual RETS
Realizado virtualmente no dia 1
de outubro de 2020, o 9º Seminário Virtual da RETS - ‘A Covid19 e a formação dos técnicos em
saúde’ foi transmitido on-line em
português e espanhol.
Helifrancis Condé, coordenador
de Cooperação Internacional da
EPSJV, foi o mediador da mesa
composta por: Anakeila Staufer
(EPSJV – Brasil), Bernardina de
Souza (MISAU – Moçambique),
Gabriel Muntaabski (INET – Argentina) e Mario MaiaMatos (ESTeSL – Portugal). No website da RETS, você pode ler mais sobre o evento e ter acesso aos vídeos, apresentações e fotos. Que venha a 10ª edição
do webinar da RETS!

Criação da Rede Ibero-Americana de Educação de
Técnicos em Saúde (RIETS)
A proposta de criação da RIETS, como parte conjunto
de redes da Secretaria Geral Ibero-Americana (SEGIB),
foi feita no dia 2 de outubro passado pelo Centro de
Relações Internacionais em Saúde (CRIS) da Fiocruz.
Os membros foram consultados e, com sua aprovação,
foi dada sequência ao processo. Num primeiro momento, foi enviado um relatório sobre a RETS para a
SEGIB. No dia 12 de novembro, numa reunião virtual
com representantes de outras redes sediadas na Fiocruz, membros do CRIS/Fiocruz e diversos representantes da SEGIB, tivemos a oportunidade de fazer uma
apresentação sobre a RETS e responder algumas perguntas sobre a Rede.
O processo continua em andamento, com mediação
de Sebastián Tobar (CRIS), e em breve devemos precisar cumprir, com ajuda dos membros, alguns outros
requisitos que forem solicitados. Fiquem atentos!

Curso Internacional ‘Interdisciplinaridade das Ciências Sociais e Humanas para a Formação Docente em Saúde’
Em outubro, a equipe da Secretaria Executiva mediou o início do processo de inscrição de membros
da Rede no módulo internacional do ‘Curso sobre a Interdisciplinaridade das Ciências Sociais e Humanas para a Formação Docente em Saúde’.
Infelizmente, como o processo final foi realizado diretamente entre os interessados e a coordenação do curso, não temos informações sobre o número de pessoas que estão participando da iniciativa e nem se houve solução de alguns problemas ocorridos na inscrição, apesar
de nossos esforços para agir junto aos responsáveis. Para os interessados, seguem os links
dos cinco seminários realizados até agora.
 19/11/2020 - 1º Webinario do ciclo de palestras do Curso Internacional sobre a interdisciplinaridade das Ciências Sociais e Humanas para a Formação Docente em Saúde
 26/11/2020 - Contribuições das Ciências Sociais e Humanas para a formação e o trabalho
docente
 03/12/2020 - O caráter interdisciplinar da educação: interseções entre cultura, psicologia e artes
 10/12/2020 - Formação e trabalho em Saúde no Brasil: perspectiva histórica e interconexões com a reforma sanitária
brasileira

 17/12/2020 - Descolonialidade e o cotidiano na sala de aula: etnografia como possibilidade nos debates sobre preconceito, gênero e raça
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A RETS no livro ‘Diplomacia da saúde e Covid-19: reflexões a meio caminho’

Apresentação em evento
4ª Reunião Técnica Regional de Educação Interprofissional em Saúde: melhorar a capacidade dos recursos
humanos para alcançar a saúde universal
O evento ocorreu nos dias 23 e 30 de novembro com o tema central ‘Sistemas de
saúde resilientes para a colaboração interprofissional na era da pandemia COVID19: experiências na região das Américas’.
A RETS, representada por Helifrancis Condé, participou do painel: ‘A EIP na Região das Américas: avanços no tema e sua importância para a política nacional de
recursos humanos em saúde’. Em sua apresentação, Helifrancis retomou assuntos
discutidos no I Colóquio Latino-Americano de Educação Interprofissional e a formação de Técnicos em Saúde (evento da RETS), voltando a destacar a importância de se inserir a formação técnica em saúde de todos os níveis nas ações e nas discussões sobre estratégias e políticas de Educação Interprofissional em Saúde nos países.
Para saber mais sobre o evento e acessar os demais vídeos, visite a página da Reunião no site da Rede Regional
de Educação Interprofissional das Américas (REIP).

Participação em eventos
Alasag 2020: VI Congresso Latino-Americano e do Caribe de Saúde Global - ‘Desenvolvimento sustentável e
Saúde Global: os desafios da igualdade e equidade para a região’

Ianphi Annual Meeting 2020 – Sessão ‘Lições
aprendidas com a resposta dos Institutos Nacionais
de Saúde ao Covid-19’

Seminários Avançados em Saúde Global e
Diplomacia da Saúde ‘José Roberto Ferreira’ (CRIS/
Fiocruz)

Sempre buscando dar visibilidade à RETS, a equipe da
Secretaria Executiva esteve presente em todos os seminários organizados pelo Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fiocruz ao longo do ano, incluindo
os da Alasag e da Ianphi já citados.
Clique aqui para acessar a playlist dos seminários (16
vídeos)
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Reuniões de trabalho
19/10/2020 - Reunião de capacitação para o uso das salas de webconferência da RNP (RETS-CPLP)

27/10/2020 - Proyecto ‘Tecnicatura en Salud Comunitaria’
A Secretaria Executiva da RETS participou de uma reunião sobre o projeto ‘Tecnicatura en Salud Comunitaria’, organizado pela Escola de Governo em Saúde Floreal Ferrara (Ministério Da Saúde Prov. BA - Argentina). O objetivo da participação foi promover o contato entre a equipe argentina e a equipe que trabalha com esse tema na EPSJV/Fiocruz, criando
melhores condições para o desenvolvimento de uma possível cooperação técnica entre as instituições. Durante a reunião, a equipe responsável apresentou inúmeras questões fundamentais para a concretização do projeto e para outros
membros que tenham interesse no tema. Fale conosco, se for o seu caso!
03 e 10/12/2020 - Reuniões sobre os Marcos Legais de acreditação (RETS – Plano de Ações Regionalizadas
para a América Latina)

15/12/2020 - Reunião para sensibilização do Ministério da Educação do Chile
Organizada por Elizabeth Cabello, o encontro reuniu a equipe da Secretaria Executiva da RETS, com representantes dos Ministérios da Saúde (Minsa) e da Educação (Mineduc) do Chile. O objetivo era divulgar a RETS e seu trabalho, como forma de potencializar a participação do país na Rede, e tentar abrir caminhos para uma possível criação de uma rede chilena voltada para a formação de técnicos em saúde.

Na ocasião, a equipe da RETS destacou que o trabalho conjunto de ambos os Ministérios dos países sempre foi um
dos propósitos da RETS. Após uma breve apresentação da Rede, foram respondidas inúmeras questões sobre a
possibilidade de cooperação entre países com realidades tão distintas no âmbito da formação técnica em saúde.
Também foram abordados temas como educação interprofissional e formação de trabalhadores comunitários, entre
outros.

Você sabia que em julho de 2021 a RETS completa 25 anos de existência?
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Notícias dos membros
Mudança de Direção

A RETS gostaria de comunicar mudanças na condução da Escola de Tecnologias em Saúde da Universidade da
Costa Rica (ETS/UCR) e na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa (ESTeSL/IPL), que em 2020 completou 40 anos de existência. Na ETS/UCR, a professora Xinia Alvarado Zeledón assume a Direção, que exercerá
até 15 de dezembro de 2024, em substituição a Horacio Chamizo García. Na ESTeSL, tomou posse, em 4 de janeiro, a nova diretora, Beatriz Fernandes, que substitui a nossa querida companheira Anabela Graça. Aos antigos diretores, nós da RETS agradecemos pelo trabalho realizado e desejamos muita sorte em suas novas atribuições. Aos
novos diretores, damos as boas-vindas, esperando que nossa parceria não seja interrompida, mas fortalecida.
Eventos, vídeos, publicações etc.

Certamente, essa é apenas uma pequena amostra do que foi feito pelas instituições, pois todos sabemos que não
haveria tamanho de Informe suficiente para enumerar tudo que é feito regularmente e que tem sido compartilhado
conosco por Whatsapp. Mas se você achar que alguma iniciativa merece destaque, conte conosco para divulgá-la
entre os membros e com a sociedade.

Em 23 de outubro, a Escola Universitária de Tecnologia Médica da Universidade da República (EUTM/Udelar) comemorou 70 anos. A cerimônia comemorativa reuniu, entre
outros, o reitor da Universidade, Rodrigo Arim; o reitor da Faculdade de Medicina, Miguel
Martínez e a diretora da EUTM, Patricia Manzoni. Após a abertura, por videoconferência
de Buenos Aires, Isabel Duré falou sobre a ‘Importância da formação técnica em saúde’.
O encerramento musical ficou a cargo da Banda Ventricular formada por integrantes docentes, discentes e graduados em Fonoaudiologia. Clique para acessar o vídeo do
evento, com a palestra de Isabel Duré incluída.
No dia 26 de outubro, a EPSJV/Fiocruz realizou o Seminário Internacional ‘Brasil-Portugal: políticas sobre drogas e
contexto da pandemia de Covid-19’. O evento discutiu a construção das políticas públicas na área de álcool e outras
drogas no Brasil e em Portugal, a partir das lutas dos movimentos sociais, com ênfase na diretriz de cuidado da Redução de Danos e no contexto atual. A Escola também publicou a 2ª edição, revista e ampliada, do Manual sobre
biossegurança para reabertura de escolas no contexto da Covid-19.

Ainda sobre o tema da Covid-19, vale destacar a publicação, pelo MinsalChile, da ‘Guía de autocuidado en niñas y niños’. A publicação apresenta
dicas para pais e cuidadores e sugere atividades lúdicas que podem facilitar a incorporação de hábitos de autocuidado pelas crianças.
Também registramos a publicação de um número temático sobre Covid-19
da Revista Científica Saúde e Tecnologia, da ESTeSL. O objetivo da edição
é contribuir para uma visão integrada das tecnologias da saúde em contexto de pandemia, por meio da visão especializada de docentes, investigadores e colaboradores
da ESTeSL sobre a doença.
A Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra (ESTeSC) lançou a publicação
‘Fatores Humanos para a Saúde e Assistência Social ’, versão em língua portuguesa do
Livro Branco do ‘The Chartered Institute of Ergonomics & Human Factors (CIEHF)’. A publicação, dirigida a gestores de serviços de saúde e assistência social, lideranças, governantes e apoiadores dos fatores humanos em ambientes de assistência, apresenta a definição de fatores humanos, terminologia específica, aplicabilidade e, no final, alguns estudos de caso, que mostram problemas e soluções, bem como seu impacto na saúde e desempenho de pessoas e na economia institucional.
O Instituto Nacional de Educação Tecnológica (INETArgentina) compartilhou conosco um vídeo com uma retrospectiva de todas as atividades realizadas no Programa
Nacional de Formação em Enfermagem (Pronafe), em 2020. Também vale a
pena conhecer o Centro de Recursos Didáticos do Pronafe e fazer sua inscrição para ter acesso aos conteúdos disponíveis.
Por fim, destacamos a cooperação da Associação Pan-Americana de Tecnólogos Médicos (APTM) que nos envia mensamente seu Boletim . Além disso,
foram compartilhados inúmeros documentos pertinentes ao trabalho técnico durante a pandemia, os quais já estão
listados em nossa página sobre Covid-19.
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O selo da RETS já está
no website de sua instituição? Que tal divulgar
mais a rede em 2021?
A comunicação no âmbito da RETS

Secretaria Executiva da RETS
Contatos:
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz)
Anakeila de Barros Stauffer (diretora)

E-mail: rets.epsjv@fiocruz.br

Coordenação de Cooperação Internacional (CCI/EPSJV)
Helifrancis Condé Groppo Ruela (coordenador)
Ana Beatriz de Noronha
Luciana Frederico Milagres
Bianca Ribeiro (assistente administrativa)

Endereço:

Tel: (+55) 21 38659735
Escola Politécnica de Saúde Joaquim
Venâncio, sala 304
Av. Brasil, 4365 - Manguinhos - Rio
de Janeiro - RJ - 21040-360

