Marco de Referência da 3ª Reunião Geral da RETS
Antecedentes:

A RETS é uma estratégia de articulação e cooperação técnica entre instituições de caráter
público, vinculadas direta ou indiretamente, à educação de técnicos em saúde. Seu objetivo é
promover

a

interação

entre

as

instituições

integrantes,

agregando

e

sistematizando

conhecimentos que possam subsidiar a elaboração de políticas de cooperação internacional, a fim
de fortalecer os sistemas de saúde dos países membros. A Rede foi criada em 1996, por iniciativa
da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas/OMS), após a realização, em 16 países das
Américas, de um estudo multicêntrico sobre a formação dos técnicos em saúde que mostrou um
cenário negativo e bastante preocupante para todos aqueles que, já naquela época, entendiam a
importância do elemento humano nos sistemas de saúde. Naquele momento, a Secretaria
Executiva da Rede foi entregue a Universidade da Costa Rica, onde permaneceu até 2001,
quando a RETS foi temporariamente desativada.
Em 2004, a Escola Politécnica se torna um Centro Colaborador da OMS para a Educação
de Técnicos em Saúde e a Opas solicita que a Escola assuma a Secretaria Executiva e trabalhe,
com o seu apoio, para a reativação da Rede. Nessa segunda fase, a RETS é ampliada passando
a incluir também instituições da África de língua portuguesa e de Portugal.
O fortalecimento da área de formação de técnicos em saúde é considerado um dos
grandes desafios para o alcance de sistemas de saúde públicos de qualidade e de acesso
universal. Nesse sentido, no Plano Estratégico de Cooperação em Saúde da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa (PECS CPLP 2009-2012), aprovado em maio de 2009, em Estoril,
Portugal, a estruturação de uma Rede de Escolas Técnicas foi considerada prioritária no âmbito
da formação e desenvolvimento da força de trabalho em saúde. Da mesma forma, em sua 3ª
Reunião Extraordinária, realizada em Gayaquil, Equador, em novembro de 2009, o Conselho de
Saúde Sul-Americano (Unasul-Saúde), reconheceu que o fortalecimento das instituições de
formação e a criação de redes de trabalho por temas afins figuram como estratégias necessárias
para a consolidação da América do Sul como um espaço de integração (Resolução 07/2009).
Com base nessas determinações, em dezembro de 2009, durante a 2ª Reunião Geral da
RETS, realizada no Rio de Janeiro, Brasil, foram criadas, como sub-redes da RETS, as Redes de
Escolas Técnicas da CPLP (RETS-CPLP) e da Unasul (RETS-Unasul), cuja constituição foi
reconhecida oficialmente em abril de 2010, em Cuenca, Equador, durante a 2ª Reunião Ordinária
da Unasul-Saúde (Resolução 07/2010).

Quatro anos depois, a EPSJV, na qualidade de Secretaria Executiva, propõe a realização
da 3ª Reunião Geral da RETS, durante a qual também ocorrerão a 2ª Reunião da RETS-CPLP e a
2ª Reunião da RETS-Unasul. O evento, que está sendo organizado pela EPSJV, com apoio do
Centro de Relações Internacionais em Saúde (CRIS/Fiocruz), do secretariado executivo da CPLP,
do Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde (Isags/Unasul) e da Organização PanAmericana da Saúde (Opas/OMS).

Tema da Reunião:
A 3ª Reunião Geral da RETS terá como tema:
'A rede como espaço de produção de conhecimento sobre a
educação e o trabalho dos técnicos em saúde'
Objetivo geral:
Discutir e fortalecer as estratégias de cooperação no âmbito da Rede.
Objetivos específicos:
Com base numa retomada das origens da RETS (1996), discutir o papel da Rede e sua
viabilidade como estratégia de cooperação e espaço de elaboração de conhecimentos,
redefinindo o papel de cada um dos atores envolvidos na iniciativa e pactuando novos
compromissos de trabalho conjunto;
elaborar o plano de trabalho da RETS e definir a sede da Secretaria Executiva para
período 2014-2017;
discutir e aprovar o plano de trabalho da RETS-Unasul, definindo ainda a instituição que
assumirá a Secretaria Executiva da Rede para período 2014-2017 e cuja indicação deverá
ser aprovada pelo Grupo Técnico de Recursos Humanos da Unasul-Saúde em sua
próxima reunião;
debater a operacionalização do plano de trabalho da sub-rede de escolas técnicas de
saúde da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (RETS-CPLP);
discutir e aprovar um regimento interno de cada uma das sub-redes, com base em seus
documentos de criação;
discutir e aprovar mudanças no regimento da RETS, para que o mesmo esteja de acordo
com a realidade de trabalho atual; e

elaborar um documento a ser encaminhado à organização do 3º Fórum Global de
Recursos Humanos em Saúde sobre a questão da formação e do trabalho dos técnicos em
saúde.
Participantes:
Representantes das instituições membros da RETS e dirigentes nacionais responsáveis pelas
políticas de educação de técnicos em saúde.
Local e data de realização:
Dias 7 e 8 de novembro de 2013
Hotel Transamérica Prestige Beach Class International
Avenida Boa Viagem, 420 - Praia de Boa Viagem
Recife - Brasil
Programação (preliminar):

1º dia (7/11 - quinta-feira)
8h30

Inscrição e distribuição de materiais

9h

Mesa de abertura

10h30

Palestra: ‘Saúde na Agenda do Desenvolvimento Pós-2015: o papel do
trabalhador técnico em saúde e das redes estruturantes’ – Paulo Buss (Centro
de Relações Internacionais em Saúde / Fiocruz)

11h15

Debate

12h

Almoço

13h30

Informe da Secretaria Executiva e lançamento do novo website da RETS

14h15

Mesa-redonda 'O trabalho em rede: vencendo dificuldades, explorando
potencialidades'

15h45

Debate

17h30

Coffee break

2ª dia (8/11 - sexta-feira)
8h45

Divisão dos participantes em dois grupos

9h

Discussões e definição do Plano de Trabalho e aprovação do Regimento de cada
uma das sub-redes:
 Unasul (Américas e Caribe, como observadores)
 CPLP

12h

Almoço

13h30

Discussão do plano de trabalho, aprovação das alterações no regimento e definição
da sede da Secretaria Executiva da RETS para o período de 2014 - 2017.

17h

Aprovação do documento a ser encaminhado ao 3º Fórum Global de RHS;
encerramento e coffee break festivo.

