




Introdução

ARede Regional de Educação Interprofissional das Américas (REIP) é uma estratégia de articulação e cooperação 
técnica entre instituições educacionais, organizações profissionais e Ministérios da Saúde e Ministérios da 
Educação, com o objetivo de promover a educação interprofissional e a prática colaborativa em atenção à saúde 
na Região das Américas.

Esta rede foi proposta em 2016, durante a reunião promovida pela OPAS / OMS: “Educação Interprofissional em 
Atenção à Saúde: Melhorar a Capacidade de Recursos Humanos para alcançar a Saúde Universal”, realizada em Bogotá, 
Colômbia. Assim, a rede nasceu como uma estratégia entre os países interessados para o  desenvolvimento da educação 
interprofissional, com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços de saúde e da formação para os 
recursos humanos para a saúde por meio do trabalho de equipes interprofissionais.

Objetivos da Rede
1. Propor ações para o desenvolvimento da Educação Interprofissional (EIP) para o alcance da saúde universal.
2. Compartilhar e trocar experiências, informações, conhecimentos e evidências científicas, metodologias e   
 recursos tecnológicos destinados às atividades de ensino, pesquisa e informação sobre a EIP.
3. Acompanhar, contribuir e divulgar as ações  realizadas pelos países.
4. Identificar problemas, interesses e prioridades comuns relacionados à educação interprofissional no ámbito  
 das instituições de ensino e na educação  e permanente dos profissionais de saúde, gerando alternativas de  
 transformação compartilhadas.
5. Promover o desenvolvimento de pesquisas intersetoriais e multicêntricas entre os membros da Rede.
6. Dar visibilidade à situação e às tendências da educação interprofissional em atenção à saúde, facilitando a 
 identificação das prioridades para seu desenvolvimento.
7. Apoiar a promoção para a articulação entre a formação em  EIP e a prática profissional para melhorar o   
 acesso à saúde pela população.

Valores

A Rede Regional de Educação Interprofissional das Américas compartilha os valores de Equidade, Excelência, Solidariedade, 
Respeito, Integridade e Responsabilidade Social.

Missão
Cooperar com os países da Região das Américas para desenvolver e avançar sobre o tema da  educação interprofissional 
e da prática colaborativa em saúde.

Visão
Articular e trocar experiências, conhecimento e produção de evidências científicas sobre o tema da educação 
Interprofissional para que apoiem  as políticas e contribuam para a Saúde Universal.



Membros da REDE
O REIP será representada principalmente por instituições educacionais, organizações profissionais, Ministérios da 
Saúde e Educação de países da Região das Américas. As principais atividades dos membros são:

•	 Participar da elaboração de plano de trabalho
•	 Participar de reuniões periódicas presenciais e virtuais
•	 Organizar atividades para o  avanço do tema em sua instituição ou país, em nome da rede e conforme constar 

no plano de trabalho
•	 Contribuir para forlmulação de notícias sobre a EIP para elaboração de informes da Rede
•	 Construir um espaço para divulgar as atividades da Rede (Observatório Regional de Recursos Humanos)
•	 Participar ativamente dos planos e projetos da Rede.

Coordenação
A Rede Regional de Educação Interprofissional das Américas será coordenada por 3 países por um período de 2 
anos. Cada país deve ter um representante do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação e uma instituição 
educacional pública ou uma associação profissional que integra a Região das Américas. Esses representantes 
serão escolhidos pelos membros da Rede.

Plano de trabalho BIENAL
BIENALmente, a REDE formulará um plano de trabalho, que será discutido com seus membros, e que contemplará 
um conjunto de atividades regionais e / ou nacionais que serão descritas brevemente. 



PLANO DE TRABALHO BIENAL
2018-2019

Atividade 1

Título: MEMBROS DA REDE
Descrição: Identificar pessoas / organizações no âmbito 

da universidade, serviços e governo que 
atuam ou estão interessados em trabalhar 
com o tema e divulgar as diretrizes.

Objetivos: Criação da Rede 
Responsáveis: Representantes de Argentina, Brasil e Chile
Parceiros: Ministerios de Saúde, Educacão e 

universidades
Resultados esperados: Identificar minimamente 03 pessoas/

instituições por país
Prazo: 6 meses

  

Atividade 2

Título: PLANO DE TRABALHO BIENAL REGIONAL/
NACIONAL 

Descrição: Identificar oportunidades e obstáculos para a 
implementação da EIP.

Objetivos: Elaborar o plano nacional que identifique 
as oportunidades e os obstáculos para a 
implementação da EIP.

Responsáveis: Coordenador de cada país.
Parceiros: Ministerios de Saúde, Educacão e 

universidades
Resultados esperados: Formulação do plano regional / nacional com 

as oportunidades e obstáculos identificados
Prazo: 6 meses

  



PLANO DE TRABALHO BIENAL
2018-2019

Atividade 3

Título: LANÇAMENTO DA REDE EIP
Descrição: Realizar o lançamento da Rede de EIP na 2ª 

Reunião Técnica Regional
Objetivos: Formalizar a constituição da REDE EIP 
Responsáveis: Representantes de Argentina, Brasil e Chile
Parceiros: OPAS/OMS
Resultados esperados: Rede Regional de Educação Interprofissional 

das Américas constituída
Prazo: Dezembro 2017

  

Atividade 4

Título: SEMINÁRIOS ONLINE
Descrição: Promover ações para divulgar o tema a nível 

regional
Objetivos: Elaborar estratégias sobre o tema da EIP 

a nível regional com especialistas da área 
das seguintes instituições: CAIPE, OMS CC, 
AFRIPEN, UNIVERSITY OF WASHINGTON e 
outros membros da rede.

Responsáveis: Representantes de Argentina, Brasil e Chile
Parceiros: OPAS/OMS
Resultados esperados: Realizar um seminário virtual a cada 60 días 

por meio da plataforma Webex da OPAS/OMS
Prazo: A partir de março de 2018

  



PLANO DE TRABALHO BIENAL
2018-2019

Atividade 5

Título: SÍTIO ELETRÔNICO DA REDE
Descrição: Divulgar ações, projetos, propostas a nível 

regional por meio de um síio eletrônico  
Objetivos: Desenvolver um sítio eletrônico da Rede
Responsáveis: Argentina, Brasil e Chile
Parceiros: OPAS/OMS
Resultados esperados: Sítio eletrônico desenvolvido
Prazo: 6 meses

  

Atividade 6

Título: EVENTO ANUAL 
Descrição: Organizar un evento anual sobre EIP e 

Práticas Colaborativas 
Objetivos: Organizar um evento anual com o objetivo de 

promover o encontro dos membros da Rede; 
revisar o plano de trabalho bienal e divulgar 
experiencias sobre o tema. No ano de 2017 
acontecerá junto com a 2ª Reunião técnica 
regional. 

Responsáveis: Argentina, Brasil e Chile
Parceiros: OPAS/OMS
Resultados esperados: Evento anual realizado
Prazo: Dezembro de 2017 e Setembro de 2018

  



PLANO DE TRABALHO BIENAL
2018-2019

Atividade 7

Título: ACREDITAÇÃO DE ESCOLAS E 
UNIVERSIDADES

Descrição: Priorizar o tema da educação interprofissional  
por meio da sua inclusão em padrões e 
critérios de acreditação. 

Objetivos: Propor a inclusão de elemento da educação 
interprofissional nos processos de 
acreditação.

Responsáveis: MEMBROS DA REDE
Parceiros: OPAS/OMS
Resultados esperados: Presença de padrões referente à educação 

interprofissional em documentos relacionados 
à área de formação em ciências da saúde.

Prazo: 2018

  

Atividade 8

Título: ARTICULAÇÃO ENTRE O SISTEMA 
EDUCATIVO E O SISTEMA DE SAÚDE PARA 
PROMOVER A PRÁTICA COLABORATIVA.

Descrição: A prática colaborativa como um eixo de 
educação interprofissional em diferentes 
cenários requer a interação dos diferentes 
setores envolvidos para responder às 
demandas da população no contexto do 
sistema de saúde.

Objetivos: Promover ações de articulação entre os 
sistemas de educação e saúde. 

Responsáveis: MEMBROS DA REDE
Parceiros: OPAS/OMS
Resultados esperados: Articulação estabelecida entre os dois 

sistemas: educação e saúde, com inclusão de 
atividades com foco na prática colaborativa.

Prazo: 2018

  



PLANO DE TRABALHO BIENAL
2018-2019

Atividade 9

Título: EDUCAÇÃO INTERPROFESSIONAL NOS 
PROCESSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE.

Descrição: Incorporação e divulgação do conceito de 
educação interprofissional nas práticas 
profissionais para a constituição de equipes 
de saúde que possam responder às demandas, 
melhorando a acessibilidade ao sistema. 

Objetivos: Formulação de dispositivos que abordem 
a educação permanente na perspectiva da 
educação interprofissional. 

Responsáveis: MEMBROS DA REDE
Parceiros: OPAS/OMS
Resultados esperados: Inclusão do tema da EIP nos processos de 

educação permanente.
Prazo: 2018

  

Atividade 10

Título: INCORPORAÇÃO DE FERRAMENTAS 
TECNOLÓGICAS PARA INOVAÇÃO  
EDUCACIONAL E APOIO À EDUCAÇÃO 
INTERPROFISSIONAL E À PRÁTICA 
COLABORATIVA.

Descrição: Utilização de tecnologias inovadoras em 
processos educacionais voltados para a 
educação interprofissional. 

Objetivos: Compilar e divulgar experiências do uso de 
tecnologias na educação interprofissional e 
práticas colaborativas. 

Responsáveis: MEMBROS DA REDE
Parceiros: OPAS/OMS
Resultados esperados: Experiências do uso de tecnologias 

para fortalecer a questão da educação 
interprofissional e práticas colaborativas.

Prazo: 2018

  




