Antecedentes

N

as últimas décadas, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS / OMS) participou ativamente da
construção e apoio de importantes iniciativas, estratégias e políticas para o desenvolvimento de recursos
humanos adequados, disponíveis e qualificados para a saúde, com vistas a atender às necessidades de
saúde da população. Com a finalidade de alcançar os objetivos da Estratégia para o Acesso Universal à
Saúde e a Cobertura Universal de Saúde e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, a OPAS elaborou uma
série de diretrizes técnico-políticas para apoiar os países da região das Américas na formulação de políticas nacionais para
o fortalecimento dos recursos humanos em saúde, considerando a disponibilidade, acessibilidade, qualidade, relevância,
pertinência e competência dos recursos humanos.
Nesse contexto, reconhecendo a necessidade de estabelecer mecanismos mais específicos para o fortalecimento
dos recursos humanos para a saúde, no ano de 2017, durante a 29ª. Conferência Sanitária Pan-Americana, por meio
da Resolução CSP29.R15, os Estados Membros da OPAS aprovaram a Estratégia de Recursos Humanos para o Acesso
Universal à Saúde e Cobertura Universal de Saúde, a qual estimula os países a estabelecerem uma série de iniciativas de
acordo com suas necessidades, entre elas, promover o desenvolvimento de equipes interprofissionais dentro dos serviços
de saúde, por meio da Educação Interprofissional (EIP).
No tema da EIP, a OPAS realizou duas reuniões técnicas regionais, a primeira em 2016 na cidade de Bogotá,
Colômbia, e a segunda em colaboração com o governo do Brasil, na cidade de Brasília, em 2017, onde representantes de
ministérios da saúde, ministérios da educação, associações profissionais e instituições acadêmicas dos países da América
Latina e do Caribe foram convocados para formular propostas e debater sobre os aspectos teóricos, metodológicos e
estruturais da Educação Interprofissional(EIP), bem como conhecer as experiências de diferentes países nesta abordagem.

Objetivos
A fim de dar continuidade às iniciativas dos países para implementar a EIP, a OPAS e a Rede Regional de Educação
Interprofissional das Américas (REIP) realizarão a terceira reunião técnica na cidade de Buenos Aires, Argentina, de 06 a
07 de dezembro de 2018, com os objetivos de:
1. Avaliar o desenvolvimento das atividades dos planos EIP dos países (2018 - 2019) e as contribuições da Rede
Regional de Educação Interprofissional das Américas (REIP) para o alcance dos resultados.
2. Apresentar o Plano de Ação da Estratégia de Recursos Humanos para o acesso universal à saúde e cobertura
universal de saúde e seu enfoque na EIP;
3. Discutir a EIP como estratégia de formação de estudantes e profissionais de saúde, inclusive nos programas de
Educação Permanente;
4. Propor iniciativas para a formação de profissionais de saúde e docentes para a EIP.
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Participantes
Representantes do Ministério da Saúde, Ministério da Educação e OPAS / OMS na Região.

Data, local e idioma
Quinta e sexta-feira, 6-7 de dezembro de 2018
Buenos Aires - Argentina.
Espanhol com interpretação em inglês.

Organizadores
•
•
•

Organização Pan-Americana da Saúde / Organização Mundial da Saúde (OPAS / OMS)
Secretaria de Governo de Saúde da República Argentina
Rede Regional de Educação Interprofissional das Américas (REIP)
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AGENDA

Quinta-feira, 6 de dezembro de 2018
08:30 - 09:00

Registro dos participantes

09:00 - 08:45 Mesa de Abertura
		Representante da OPAS / OMS Argentina
		Secretaria de Governo de Saúde da República Argentina
		
Unidade de Recursos Humanos para a Saúde OPAS / OMS
		
Rede Regional de Educação Interprofissional das Américas
08:45 - 09:15
		

Estratégia de recursos humanos para o acesso universal à saúde e cobertura universal:
plano de ação e seu enfoque na educação interprofissional

		
Hernán Sepúlveda – Assessor Sub-Regional de Recursos Humanos para a Saúde na América do
		Sul.
		Objetivo: apresentar a Estratégia de Recursos Humanos OPAS/OMS e o enfoque na Educação
		Interprofissional
09:15 -09:45
		

A EIP na Argentina: os avanços no tema e sua importância para a política nacional de
recursos humanos em saúde

		
Marcelo Garcia Dieguez - Diretor Nacional de Capital Humano - Secretaria de Governo de Saúde
		
da República Argentina
		
Debora Yanco - Recursos Humanos em Saúde - Representação da OPAS / OMS na Argentina
.
		Objetivo: apresentar os resultados das ações realizadas pelo país sobre o tema da EIP.
09:45 -10:45 A EIP como estratégia para a formação de estudantes e profissionais de saúde por meio
		
dos programas de Educação Permanente: a experiência do Brasil
		
		Cláudia Brandão – Ministério da Saúde - Brasil
		
Eliana Cyrino – Universidade Estadual Paulista – Brasil
		
		Objetivo: apresentar as experiências de incorporação da EIP na formação de profissionais no nível
		
das políticas de saúde e evidências da EIP em programas de educação permanente.
10:45 -11:00

Cafe
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AGENDA

Quinta-feira, 6 de dezembro de 2018 (continuação)
11:00 -12:00 Iniciativas para qualificação de professionais de saúde e desenvolvimento
		
docente para EIP
		
		Eva María Icarán Francisco – Universidade Européia de Madri / Espanha
		
Marcelo Viana da Costa – Universidade Federal do Rio Grande do Norte / Brasil
		
John Francisco Ariza Montoya – Ministério da Saúde / Colômbia
		Objetivo: experiências no desenvolvimento docente para EIP.
12:00 - 12:30
		
		

Grupos de trabalho: discussão de propostas para a inclusão da EIP nos processos de
desenvolvimento docente e nas estratégias de programas de educação permanente para
profissionais de saúde.

12:30 -13:30

Almoço

13:30 - 15:00
		
		

Grupos de trabalho (continuação): discussão de propostas para a inclusão da EIP nos processos
de desenvolvimento docente e nas estratégias de programas de educação permanente para
profissionais de saúde.

15:00 - 15:30

Apresentação dos Grupos de trabalho

15:30 - 16:00

Cafe

16:00 - 17:00

PAINEL: Experiências em EIP

		Argentina
		
Marcelo García Dieguez – Secretaria de Governo de Saúde da República Argentina
		Brasil
		
Claudia Brandão – Ministério da Saúde
		Cuba
		
Natacha Lescaille Elias – Ministério da Saúde
					
		Chile
		
Patricio Fernández Pérez - Ministério da Saúde
		
		Perú
		
Maria Paola Llosa Isenrich – Ministério da Saúde
		República Dominicana
		
Rosa Adelina Cespedes – Ministério da Educação
				
		Uruguai
		
Mercedes Perez – Universidad de la República
		
		
17:00 - 17:30 Resumo do dia
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Sexta-feira, 7 de dezembro 2018
08:00 - 09:00
		

O desenho de uma proposta para avançar no tema da EIP nas políticas de educação e
saúde na Região das Américas

		John Gilbert, University of British Columbia - Canadain Interprofessional Health Collaborative
		
		Objetivo: analisar o processo de implementação da EIP nas políticas de educação e saúde na
		
Região das Américas e apresentar propostas para avançar nessa abordagem.
09:00 - 10:15 A importância de criar evidências para a EIP: como a Região das Américas pode investir
		nessa abordagem.
Antônio Cyrino – Universidade Estadual Paulista – Brasil
		Objetivo: apresentar propostas para a formulação de evidências em EIP para os países da Região
		das Américas.
10:15 - 10:30

Cafe

10:30-12:00

As estratégias da EIP nos cursos de graduação e pós-graduação na área de saúde

		A experiência da Universidade Estadual Paulista – (Botucatu)
		
Eliana Cyrino – Universidade Estadual Paulista / Brasil
		
		

A experiência do Ministério da Saúde de Cuba
Natacha Lescaille Elias – Ministério da Saúde / Cuba

		A experiência da Universidad de Chile
		Eduardo Tobar – Universidade de Chile
		Criação de uma rede de universidades para continuar fortalecendo A EIP e o trabalho colaborativo
		
		

Larisa Carrera - Universidade Nacional do Litoral / Argentina
Piedad Serpa - Universidade do Santander / Colômbia

		Objetivo: demonstrar experiências inovadoras de inclusão da abordagem da EIP em cursos de
		
graduação e pós-graduação na área da saúde.
12:00-13:00

Almoço
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Sexta-feira, 7 de dezembro (continuação)

13:30 - 15:00
		

Workshop: Aprender a formular uma disciplina/atividade pedagógica com os
fundamentos teóricos e metodológicos da EIP

		
Eva María Icarán Francisco – Universidade Europeia de Madri / Espanha
		
		
Grupos de trabalho: Discussão de propostas para a inclusão da EIP nos cursos de graduação da
		
área da saúde.
		Objetivo: aprender a formular uma atividade pedagógica utilizando as contribuições teóricas e
		
metodológicas da EIP.
15:00 - 15:20

Cafe

15:20-16:30
Apresentação dos Grupos de trabalho
		
16:30-17:00
Apresentação do relatório anual da REIP
		
		
		

Larissa Carrera, Argentina
Cláudia Brandão, Brasil
Eduardo Tobar, Chile

17:00-17:30

Próximos passos e recomendações
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