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Centro Colaborador da OPAS/OMS para a Educação de Técnicos em Saúde
Caracterização
Área temática de atuação:
Educação Profissional em Saúde
Data de designação: 20/07/2004
Data de redesignação: 18/07/2008
Principais responsabilidades assumidas:
• No atual período de redesignação, os termos de referência da EPSJV aprovados pela OPAS/ OMS são os seguintes:
• apoio no fortalecimento das instituições dedicadas à educação de técnicos em saúde;
• contribuição para a formação dos docentes envolvidos na formação dos técnicos em saúde, bem como na produção de material didático;
• desenvolvimento de pesquisas e estudos técnico-científicos sobre a área de educação de técnicos em saúde; e
• disseminação de informações e conhecimentos sobre a área de saúde, trabalho e educação.
Nesse sentido, com o intuito de se alcançar as diretrizes de ações propostas, foram definidas as seguintes
atividades para o período de quatro anos:
• estruturação de escolas de formação de técnicos em saúde em países da região das Américas;
• elaboração do Plano Estratégico de Cooperação em Saúde da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP);
• desenvolvimento do TCC entre Bolívia, Brasil e Paraguai, denominado “Profundización y consolidación de la cooperación técnica interinstitucional para el fortalecimiento del área de educación de técnicos en salud en Bolivia,
Brasil y Paraguay”;
• implantação de cursos de formação de técnicos básicos e médios nas escolas técnicas de países africanos e da
região das Américas;
• produção de material didático para apoio à formação de técnicos em saúde;
• desenvolvimento de pesquisas que busquem identificar o perfil ocupacional/profissional dos trabalhadores técnicos em saúde, sua distribuição e composição, além das diretrizes teórico metodológicas que fundamentam a
organização curricular, em especial nos países do Mercosul; e
• lançamento do site e da revista da Rede Internacional da Educação de Técnicos em Saúde – RETS.
Dados da instituição
Instituição:
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV)/Fiocruz
A EPSJV é uma unidade técnico científica da Fundação Oswaldo Cruz. A
Fiocruz, fundada em 1900, é uma instituição vinculada ao Ministério da
Saúde do Brasil e tem por missão “Gerar, absorver e difundir conhecimentos
científicos e tecnológicos em saúde pelo desenvolvimento integrado na
atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, ensino, produção
Vínculo com o SUS:
de bens e insumos, de prestação de serviços de referência e assistência,
informação e comunicação em C&T em Saúde, com a finalidade de atender
às demandas do Ministério da Saúde, através do apoio estratégico ao
Sistema Único de Saúde (SUS) e a melhoria da qualidade de vida da
sociedade como um todo”.
Responsável:
Isabel Brasil
Cargo:
Diretora
Site da instituição: www.epsjv.fiocruz.br
Páginas web:
Site do Centro Colaborador: www.epsjv.fiocruz.br
Av. Brasil, 4365 – Manguinhos
Endereço:
CEP: 21040-360
Rio de Janeiro - RJ
E-mail: epsjv@fiocruz.br
Telefone: (21) 3865 9730
Fax: (21) 3865 9731
cci@epsjv.fiocruz.br
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Atividades
Principais atividades no Brasil
• A EPSJV se dedica a atividades de ensino, pesquisa e cooperação no campo da Educação Profissional em Saúde.
Atua, portanto, com o segmento dos trabalhadores de nível fundamental e médio, que correspondem à maioria
dos profissionais de saúde no Brasil. A EPSJV tem como principais objetivos: coordenar e implementar programas
de ensino em áreas estratégicas para a Saúde Pública e para Ciência e Tecnologia em Saúde; elaborar propostas
para subsidiar a definição de políticas para a educação profissional em saúde e para a iniciação científica em
saúde; formular propostas de currículos, cursos, metodologias e materiais educacionais; e produzir e divulgar
conhecimento nas áreas de Trabalho, Educação e Saúde.
• Confirmando seu papel de centro de cooperação tanto na elaboração teórica quanto na articulação política no
campo da Educação Profissional em Saúde no Brasil, a EPSJV é Secretaria Executiva da Rede Internacional de
Educação de Técnicos em Saúde (RETS), que envolve 101 instituições de 22 países; e Centro Colaborador da
Organização Mundial de Saúde para a Educação de Técnicos em Saúde.
• Como contribuição à produção e disseminação do conhecimento na sua área de atuação, a EPSJV edita o periódico científico ‘Trabalho, Educação e Saúde’ e coordena uma Biblioteca Virtual sobre Educação Profissional em
Saúde (BVS-EPS), desenvolvida pela própria Escola. Sedia ainda a Estação de Trabalho Observatório dos Técnicos
em Saúde, que integra a Rede de Observatórios de Recursos Humanos em Saúde, criada pelo Ministério da Saúde
e pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) como espaço para produção e análise de informações e
conhecimento nessa área. O investimento em pesquisa tem proporcionado ainda um aumento significativo da
produção de livros e material educativo de um modo geral.
• Como forma de consolidar o seu campo de atuação, a Escola também investe na formação crítica dos professores
desse segmento educacional, desenvolvendo um mestrado e um curso de pós-graduação lato sensu em ‘Educação
Profissional em Saúde’.
Principais atividades na América Latina ou em outros países ou regiões
• A EPSJV, enquanto Centro Colaborador da OPAS/OMS, tem desenvolvido suas atividades de cooperação técnica
internacional majoritariamente no âmbito das cooperações sul-sul, de acordo com o alinhamento definido pela
Fiocruz, segundo as prioridades identificadas pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil.
• Assim, junto à Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP),a EPSJV tem contribuído para a estruturação
das escolas de formação de técnicos em saúde em Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau e Moçambique. Da mesma
forma, tem sob a sua coordenação a subrede de escolas técnicas em saúde da CPLP, segundo o Plano Estratégico
de Cooperação em Saúde da CPLP (PECS-CPLP 2009-2012) aprovado em maio de 2009.
• Na América do Sul, tem desenvolvido cooperações bilaterais com o Ministério da Saúde da Nação da Argentina e o
Ministério da Saúde do Governo da Cidade de Buenos Aires para a estruturação dos planos de curso de formação de
técnicos em áreas consideradas prioritárias. Com Bolívia e Paraguai, coordena a implementação de um TCC para o
fortalecimento de quatro instituições de formação de técnicos, vinculadas aos Ministérios da Saúde dos dois países. O
TCC denominado “Profundización y consolidación de la cooperación técnica interinstitucional para el fortalecimiento
del área de educación de técnicos en salud en Bolivia, Brasil y Paraguay” é resultado de outro TCC finalizado em 2007.
• Recentemente, a EPSJV coordenou um projeto de pesquisa intitulado “A Educação Profissional em Saúde no Brasil
e nos países do Mercosul: perspectivas e limites para a formação integral de trabalhadores técnicos face aos
desafios das políticas de saúde”, financiado pelo CNPq e o TC 41, que objetivou analisar a oferta quantitativa e
qualitativa dos cursos de formação de técnicos nesses países.
• De forma semelhante à CPLP, coordena a subrede de escolas técnicas de saúde da UNASUL, conforme prioridades
de cooperação definidas na recente reunião do Grupo Técnico de Desenvolvimento e Gestão de Recursos Humanos em Saúde da UNASUL, realizada em setembro de 2009.
• As referidas subredes compõem a Rede Internacional de Educação de Técnicos em Saúde (RETS), que 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 idéia da Rede surgiu em 1996, por iniciativa da Organização Pan-Americana de
Saúde (OPAS), e desde setembro de 2005, sua Secretaria Executiva está sediada na EPSJV. A RETS possui um site (www.
rets.epsjv.fiocruz.br) e uma publicação jornalística quadrimestral editada em espanhol, português e inglês.
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