Rede de Centros Colaboradores da OPAS/OMS no Brasil: potencialidades e perspectivas

Centro Colaborador da OPAS/OMS para o
Desenvolvimento da Pesquisa em Enfermagem
Caracterização
Área temática de atuação:
Pesquisa em Enfermagem
Data de designação: 09/12/1988
Data de redesignação: 05/07/2006
Principais responsabilidades assumidas:
• promover e desenvolver a pesquisa em enfermagem e disseminar o conhecimento produzido para contribuir com
o avanço da enfermagem e obstetrícia em áreas prioritárias da saúde e dos recursos humanos em enfermagem;
• fortalecer e expandir a disseminação da informação e do conhecimento de enfermagem e saúde com o objetivo
de melhorar o acesso a esses recursos, nutrir a prática e a educação em enfermagem;
• contribuir para a formação e atualização de pesquisadores de enfermagem com o objetivo de melhorar a qualidade científica e aumentar o corpo de conhecimentos de enfermagem; e
• cooperar com diferentes atores para a formação e desenvolvimento de recursos humanos em enfermagem em
níveis e áreas prioritárias das Américas e África.
Dados da instituição
Instituição:
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP-USP)
Vínculo com o SUS:
Responsável:
Profa. Dra. Maria das Graças Bomfim de Carvalho
Cargo:
Diretora
Site da instituição: www.eerp.usp.br
Site do Centro Colaborador: www.eerp.usp.br (clicar no logo do Centro
Páginas web:
Colaborador)
Av. Bandeirantes 3900
Endereço:
Campus Universitário
14040-902 Ribeirão Preto-SP
Telefone: (16) 3602-3393
Fax: (16) 36020518
E-mail: coopintl@eerp.usp.br
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Principais atividades no Brasil
expandir a participação e integração do observatório de recursos humanos na Rede Observatório de Recursos
Humanos em Saúde do Brasil.
Fomentar a disseminação dos resultados de pesquisa sob a forma de artigos científicos que contribuam para a
expansão do conhecimento em enfermagem e saúde, assim como para sua fundamentação e aplicação nas ações
dos profissionais da saúde.
Contribuir para fortalecer as publicações de enfermagem no Brasil mediante a disseminação e capacitação em
processos de desenvolvimento editorial científico.
Estimular a organização de reuniões científicas de âmbito nacional para promover a disseminação do conhecimento e o desenvolvimento de lideranças e ensejar uma participação mais ativa na definição das políticas de
saúde em nível local e regional.e
Realizar atividades e mobilizar a mídia regional durante as campanhas organizadas pela Organização Mundial
da Saúde.
Principais atividades na América Latina ou em outros países ou regiões
Desenvolver programas multicêntricos de pesquisa nas áreas de recursos humanos, HIV/Aids, tuberculose, maternidade segura e saúde mental.
Expandir a participação e integração do observatório de recursos humanos na Rede Observatório de Recursos
Humanos em Saúde do Brasil e colaborar com os países africanos de língua portuguesa no desenvolvimento de
iniciativas similares.
Criar e manter um diretório atualizado das linhas de pesquisa em enfermagem dos programas de pós-graduação
stricto sensu das escolas de enfermagem da América Latina.
Fomentar a disseminação dos resultados de pesquisa sob a forma de artigos científicos que contribuam para a
expansão do conhecimento em enfermagem e saúde, assim como para sua fundamentação e aplicação nas ações
dos profissionais da saúde.
Contribuir para fortalecer as publicações de enfermagem na América Latina e Países Africanos de língua portuguesa, mediante a disseminação e capacitação em processos de desenvolvimento editorial científico.
Estimular a organização de reuniões científicas de âmbito nacional e internacional para promover a disseminação
do conhecimento e o desenvolvimento de lideranças e ensejar uma participação mais ativa na definição das políticas de saúde em nível local e regional.
Cooperar com a Universidade Agostinho Neto, Angola, para o Desenvolvimento de Capacidades Institucionais e a
Formação de enfermeiros na área de pesquisa.
Oferecer em parceria com a Organização dos Estados Americanos/Comissão Inter-Americana para o Controle do
Abuso de Drogas e a Secretaria Nacional Antidrogas do Brasil o Programa on-line de Capacitação em Investigação
sobre o Fenômeno das Drogas para Profissionais de Saúde de 10 países latino-americanos e do Caribe e quatro
países africanos de língua portuguesa.
Contribuir para a disseminação da informação técnica da OPAS e para acentuar parceria com a Universidade de
Alberta para o desenvolvimento de competências e investigações envolvendo pesquisadores e alunos das duas
universidades.
Apoiar, através da disposição de vagas, a formação de alunos estrangeiros nos cursos de graduação (bacharelado
e licenciatura) e de pós-graduação stricto sensu.
Fortalecer os recursos humanos em saúde no México, através da formação de pesquisadores em nível de doutorado.
Observações gerais
O Centro Colaborador de Ribeirão Preto lidera até julho de 2012 a Rede Global de Centros Colaboradores da
OPAS/OMS para o Desenvolvimento da Enfermagem e Obstetrícia (www.eerp.usp.br/globalnet)

