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ReBETIS

 A REBETIS é uma rede que envolve estudantes, docentes, pesquisadores e

trabalhadores da saúde em defesa da prática colaborativa (PC), do trabalho

interprofissional (TIP) e da educação interprofissional (EIP) como indutores da

efetivação, em última instância, do direito da população à qualidade do

cuidado e da formação.



Antecedentes e histórico

 Idealização por gestores PRÓ-PET

 Eliana Cyrino (momento da gestão da SGETS/MS) - UNESP

 Silvia batista – UNIFESP (Baixada Santista)

 Toninho - UNESP

 Marcelo - UERN

 George - UFRN

 Mara di Sordi - UNICAMP

 Na concepção do 1.CIETS (Natal) novos atores sociais são inseridos

 Nildo – UNIFESP (Baixada Santista)

 Marina - USP

 Felix Rigoli – OPAS



Iniciativas anteriores

CIETS – Natal, Santos, Brasília



Articulação política

 Bogotá

 Departamento de Gestão da Educação na Saúde - DEGES/MS

 Oficina de Alinhamento conceitual

 Plano de Ação para Implantação da Educação Interprofissional em Saúde no Brasil



Plano de Ação para a Implementação da EIP 

no Brasil – Linhas de Ação

DEGES/MS, 2017

Linha de Ação 1: Fortalecimento da Educação Interprofissional como dispositivo para a

Reorientação dos Cursos de Graduação em Saúde

• Apoiar as IES na Efetivação da Educação Interprofissional;

• Estimular a Educação Interprofissional como pauta de discussão das Diretrizes
Curriculares Nacionais dos demais Cursos de Graduação em Saúde



Linha de Ação 2: Levantamento das iniciativas de educação interprofissional no Brasil

Plano de Ação para a Implementação da EIP 

no Brasil – Linhas de Ação

• Apoiar Instituições de Ensino Superior parceiras que apresentam atuação relacionada

ao tema da EIP na realização de levantamento das iniciativas de educação

interprofissional em saúde existentes no país;

• Desenvolvimento docente para o fortalecimento da EIP;

Linha de Ação 2: Desenvolvimento Docente para a EIP

DEGES/MS, 2017



DEGES/MS, 2017

Linha de Ação 4: Fortalecimento dos espaços de divulgação e produção do conhecimento em 

EIP

• Oficina de alinhamento conceitual sobre Educação e Trabalho Interprofissional na

área da saúde.

• Apoia à pesquisas com a temática sobre Educação Interprofissional em Saúde

Plano de Ação para a Implementação da EIP 

no Brasil – Linhas de Ação



Plano de Ação para a Implementação da EIP 

no Brasil – Linhas de Ação

Linha de Ação 5: Educação Interprofissional nos espaços de educação permanente em saúde

• Educação Interprofissional nos ciclos formativos do Mais Médicos

• Inserção da Interprofissionalidade nas Residências em Saúde

• Identificação de experiências de práticas colaborativas e Interprofissionais no

cotidiano do trabalho em saúde

DEGES/MS, 2017



Publicações - DEGES



Publicações - DEGES



Eventos realizados



Eventos realizados



Pressupostos/fundamentos da REBETIS

 Saúde e educação como direito, assegurado pela Constituição Federal ;

 Valorização e reconhecimento das políticas e programas já em curso no país, como Estratégia

de Saúde da Família (ESF), Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), Programa de Educação

pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), Programa de Educação Tutorial (PET), Vivências e

Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde (VER-SUS), mestrados profissionais em

educação e em saúde, residências multiprofissionais em saúde, entre outros;

 Reconhecimento da contribuição das Diretrizes Curriculares Nacionais para cursos da área da

saúde no processo de mudança da formação em saúde no Brasil;



Pressupostos/fundamentos da REBETIS

 Compreensão que o trabalho interprofissional engloba o trabalho em equipe e a colaboração

interprofissional, com vistas à prática colaborativa centrada no usuário, família e comunidade;

 Apesar da EIP em saúde ser um campo teórico-conceitual e metodológico em construção no

Brasil, apresenta balizadores próprios que dialogam com outros referenciais igualmente

necessários ao debate e a consolidação da EIP e da TIP;

 A educação permanente como o lócus potencial para formação de profissionais na

perspectiva da EIP e da TIP.



Compromissos da REBETIS- Carta de 

Brasília

 Promover alinhamento conceitual acerca da EIP e do TIP;

 Apoiar programas de educação permanente em saúde na perspectiva da EIP e do TIP;

 Articular com instâncias governamentais e de gestão da saúde e da educação em favor de políticas

e programas que potencializem o desenvolvimento da EIP e do TIP;

 Fazer interlocução com outras redes, associações e entidades voltadas à implementação e

consolidação da EIP e do TIP;

 Defender a garantia de financiamento a programas e políticas de fomento à EIP e ao TIP;

 Apoiar o TIP e a PC nos programas de residência médica e nos programas de residência em área

profissional da saúde uni e multiprofissional;

 Defender a participação de usuários, suas famílias e comunidade nos processos formativos, de

planejamento e de implementação de ações de EIP e de TIP implicadas na saúde e na educação;



Fortalecer a integração ensino-serviço-comunidade, bem como a garantia da rede de atenção à

saúde como cenário de vivência e de experiência da EIP e do TIP;

Contribuir com o debate e com a renovação do escopo de práticas das várias categorias

profissionais, tendo em vista as aprendizagens da EIP e do TIP;

Defender o TIP, reconhecendo a importância das equipes de referência e de apoio matricial

especializado, que requerem a presença e a colaboração das várias categorias profissionais;

Defender o provimento e a valorização de todos os profissionais da saúde como parte da

estratégia de acesso universal a saúde a partir da atenção básica e como parte da construção do

trabalho em equipe de saúde.



 Defender o ensino de qualidade em IES públicas e privadas;

 Defender o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), com clara reafirmação de seus

princípios e diretrizes;

 Defender a ampliação do acesso de qualidade ao SUS;

 Defender a Universidade pública e gratuita como direito;

 Defender a atenção à saúde centrada na pessoa sob cuidado;



 Defender a participação de sujeitos, famílias e comunidade nos processos formativos,

planejamento e execução de ações implicadas na saúde e na educação;

 Apoiar programas de desenvolvimento docente na perspectiva da EIP e do TIP;

 Apoiar as IES na discussão das atividades acerca da EIP e do TIP;

 Agregar pessoas e instituições que tenham interesse na discussão da EIP e do TIP e compromisso

com os mesmos;



Estrutura e ações previstas

 Comissão Executiva

 Presidência: Prof. Dr. Marcelo Viana (UERN)

 Vice-Presidência: Prof. Dr. Cristiano Regis (UFAC)

 Disponibilizar a versão inicial do Regimento da ReBETIS para consulta

pública, visando a construção compartilhada do documento;

 Incorporar no regimento a criação de comissões/núcleos regionais da

ReBETIS;

 Realização do CIETS

 Grupo de discussão permanente REBETIS.



Evento previsto

 4. CIETS na UNB, Campus Ceilândia.



Participação da ReBETIS em outros eventos

 Segundo Taller Nacional sobre Educacio ́n Interprofesional – 8 e 9 de maio em Bogotá;

 XVIII Jornadas de Educacion en Ciencias de la Salud – 24 e 25 de maio no Chile;



Obrigado!


