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Roteiro 

• Contexto e compromissos globais pela saúde 

• Campo dos Recursos Humanos em saúde 

• Agenda Regional de RHUS 

• Demandas em saúde 

• Formação de capacidades, desenvolvimento institucional e 
descentralização 



Contexto e política internacional

• COMPROMISO GLOBAL    para o avanço no nível de desenvolvimento 

• ODM (2015)  ao ODS (2030)  

• Estratégia Global  para a Cobertura Universal  OMS

• Estratégia global força laboral em saúde da OMS ate 2030  

• Fórum de alto nível: Emprego em saúde e desenvolvimento econômico (NU)

• Compromisso Regional das  Américas  

• Estratégia Regional : Aceso Universal a Saúde 

• Estratégia regional e Plano de implementação :  Recursos Humanos para  a Saúde 
Universal  (Setembro 2017)

Contexto da alta instabilidade, mudança profunda nos planos, político, 
econômico, persistência das inequidades, polarização da população frente as 
propostas de governo, crise da transparência, nova proposta de estados 
desregulados e mínimos, novos atores e poderes, crise das  democracias   …..



Organização Pan-americana da Saúde 

• È a organização internacional especializada em saúde pública das Américas 
(1902).

• Tem dois chapéus  institucionais: é a agencia especializada em saúde do 
Sistema Interamericano (OEA) é  o escritório regional para as Américas da 
Organização Mundial da Saúde (OMS 1948).



OPAS
• È o secretariado de 52 países  membros  

• Tem  sua Sede regional em Washington, DC,  28 escritórios em países  na região e 
três centros especializados  (BIREME,  PANAFTOSA, CLAP)



Aceso universal a saúde e 

cobertura universal de saúde:

Todas as pessoas e todas as comunidades tem 
aceso sem discriminação alguma, a serviços de 
saúde integrais, adequados, oportunos e de 
qualidade, assegurando que a utilização destes 
serviços não  exponha a os usuários a dificuldades 

financeiras.

Desenvolvimento de Recursos Humanos para a 

saúde universal

Pedra angular dos sistemas de saúde  





Processo de construção conjunta, síntese de 
acordos, definição de referentes, processo de 
monitoramento e avaliação.

2005 - 2015
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A presente estratégia pretende orientar as políticas 
nacionais de recursos humanos para a saúde 1 , levando 
em consideração que a disponibilidade, a acessibilidade, 
a pertinência, a relevância e a competência desses 
recursos são fatores-chave para que se alcancem os 
objetivos da Estratégia para o Acesso
Universal à Saúde e a Cobertura Universal de Saúde (1, 
3) e da Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável (4). 

• Problemas persistentes ?
• Abordagens fragmentados ?
• Opções de politica insuficientes?
• Falta de recursos financeiros ?
• Outros interesses ?

https://www.observatoriorh.org/sites/default/files/webfiles/fulltext/2017/CSP29-10-p.pdf

https://www.observatoriorh.org/sites/default/files/webfiles/fulltext/2017/CSP29-10-p.pdf


Como modificar os equilíbrios na toma de decisões ?

• Liderança e Regulação

• Fortalecimento das capacidades técnicas

• Sistemas de Informação
Governança

• Estratégias para garantir acesso, equidade e 
pertinência

• Fortalecimento equipes Inter professionais

• Modernização de la regulação do exercício 
professional

Acesso e 
Equidade

• Concertação Saúde / Educação

• Regulação das instituições formadoras 

• Reorientação da educação para a saúde universal
Educação



Quais são as demandas da saúde ?





ENFERMERÍA

MEDICINA

FARMACIA

PSICOLOGÍA

TRABAJO SOCIAL

KINESIOLOGÍA 



Quais são as particularidades em saúde: as organizações

• Os profissionais são trabalhadores diferenciados pelas suas competências e 
atribuições (escopos de pratica) 

• Alto grau de autonomia. Tem informações e tomam decisões que no estão 
ao alcance dos gerentes nem dos usuários dos serviços   

• Dada a autonomia e descentralização das práticas professais a 
fragmentação do trabalho em saúde e uma consequência casi inevitável

• O trabalho se estrutura em "nichos", onde cada indivíduo trabalha 
autónomo, com alto margem  de mando em seu próprio trabalho.   

• O único mando ao qual os profissionais admitem someter-se e as entidades 
corporativas cujos representantes foram escolhidos por eles.  

Estes elementos determinan a organizacao do trabalho em saude



¿pratica, problemas y transformacao ?

Equipe em saude: conjunto ilimitado de personas con talentos y

habilidades complementarias directamente relacionadas entre

si que trabajan para conseguir objetivos determinados y

comunes, con un alto grado de compromiso, un conjunto de

metas de desempeño y un enfoque acordado por lo cual se

consideran mutuamente responsables.

• Saúde como resultado colectivo

• Trabalho colaborativo

• Abordagem interprofissional (trabalho na educação)

• Processo de trabalho integrado

• Gestão participativa



1995

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/173954/1/Educacion%20permanente%20en%20salud.pdf

A EPS como ferramenta estratégica para 

gerar novos modelos e processos de 

trabalho nas instituições de saúde através 

da transformação das práticas técnicas e 

sociais. 

TRABALHO EM SAUDE

Em por e para o trabalho !!! 

Uma aproximacao metodologica ao trabalho em equipe

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/173954/1/Educacion permanente en salud.pdf


Princípios da Educação Permanente

Dimensão política
• Forte articulação com a gestão

• Mudança do processo de trabalho

• Construção de espaços democráticos

Dimensão pedagógica
• Metodologias ativas, cenários de aprendizagem baseada

na realidade, teorização e intervenção para mudar a
realidade







I. Integração ensino-serviço-comunidade

II. Educação e Práticas Interprofissionais

III. Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde



Análise da oferta integral de formação de capacidades

Zika: abordagem clínica na atenção básica

Programa de Estimulação Precoce

Qualificação em triagem ocular neonatal

Análise de Situação de Saúde, 
Sistematização de Indicadores Prioritários de 
Monitoramento

Seminário Estadual das 
Arboviroses e suas 
complicações. 

Diagnóstico molecular de Zika.
Gestão em Serviços de 
Saúde e o SISLAB

Vigilância em Saúde: 
gestão e 
financiamento das 
ações da vigilância 
em saúde

Curso introdutório para 
Agente de Combate às 
Endemias (ACE)

A importância do Brincar e 
da Participação Familiar 
para o Desenvolvimento 
Infantil

Atualização 
do Manejo 
Clínico da 
Dengue

Manejo Clínico 
da Chikungunya

Atualização no 
combate 
vetorial ao 
Aedes aegypti

Manejo 
integrado 
arboviroses

Capacitação em 
Estimulação Precoce



• CAPACIDADES HUMANAS PARA  RESPOSTA EM SAUDE

• DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

• DESCENTRALIZACAO

• INTEGRACAO / ALINHAMENTO 

• AUTONOMIA

• RESPOSTA EFETIVA A POPULACAO 

Benvindo ao Sistema
de saúde


