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As redes em movimento 
A RETS presente no livro ‘Diplomacia da Saúde: respostas globais à pandemia’  

Dando sequência à iniciativa iniciada em 2020, com a publicação ‘Diplomacia 

da saúde e Covid-19: reflexões a meio caminho’, o Centro de Relações Interna-

cionais em Saúde (Cris) da Fiocruz, lançou, em dezembro de 2021, o livro 

‘Diplomacia da Saúde: respostas globais à pandemia’.  

Em seu papel de Observatório de Saúde Global e Diplomacia da Saúde, o 

Cris/Fiocruz entendeu que deveria manter o debate sobre a pandemia de forma 

ampliada, considerando os diversos temas e atores públicos que compõem es-

se fascinante campo de conhecimentos e práticas. O resultado foi 

uma coletânea que busca ajudar os profissionais que militam nas áreas da saú-

de e da diplomacia a compreender melhor e posicionar-se segundo suas con-

clusões na promoção da equidade na saúde global, reforçando em todos a von-

tade de lutar por um mundo melhor, mais humano, sustentável e equitativo, que 

caracteriza todos os trabalhadores da Fiocruz.  

De forma sucinta, mas ressaltando a importância da formação dos trabalhado-

res técnicos da Saúde, o trabalho da RETS aparece com destaque no último 

capítulo da publicação ‘Contribuições, reflexões e avanços das redes estrutu-

rantes em saúde diante da pandemia de Covid-19’. Vamos divulgar! 

https://www.rets.epsjv.fiocruz.br/es/node/4168
https://www.rets.epsjv.fiocruz.br/es/node/4168
https://www.rets.epsjv.fiocruz.br/biblioteca/diplomacia-da-saude-respostas-globais-pandemia


Para comemorar os 25 anos da Rede Internacional de Educação de Técnicos em Saúde (RETS), 

a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz) realizou, no dia 30 de novem-

bro, a quarta oficina do ciclo ‘Os desafios da formação de técnicos de saúde durante a pandemi-

a’, com o tema ‘O futuro das redes no mundo globalizado: desafios comuns e soluções comparti-

lhadas’. As oficinas estão sendo realizadas em parceria com a Rede Internacional de Educação 

de Técnicos em Saúde (RETS) e suas subredes: a Rede Ibero-Americana de Educação de Téc-

nicos em Saúde (RIETS) e a Rede de Escolas Técnicas de Saúde da Comunidade dos Países 

de Língua Portuguesa (RETS-CPLP). 

A iniciativa conta também com apoio do Programa Subregional da Opas/OMS para a América do 

Sul, do Centro de Relações Internacionais em Saúde (Cris/Fiocruz) e da VideoSaúde Distribuido-

ra da Fiocruz.  

“O fechamento de um ciclo deve sempre ser motivo de celebração. Em se tratando de cooperação entre instituições 

voltadas à formação de técnicos em saúde, esse momento mostra a força do intercâmbio e representa a defesa e o 

compromisso com o fortalecimento dos sistemas nacionais de saúde”, afirmou Carlos Batistella, coordenador de 

Cooperação Internacional da EPSJV, em sua fala de boas-vindas. E acrescentou: “No entanto, mais do que come-

morar um trabalho colaborativo ao longo de 25 anos, queremos olhar para o futuro, identificar os desafios dos novos 

contextos e as possibilidades de intervenção baseadas no trabalho em 

rede que se apresentam”.  

Na mesa de abertura, estavam presentes: Paulo Marchiori Buss, ex-

presidente da Fiocruz e atual coordenador do Centro de Relações In-

ternacionais em Saúde da Fiocruz (Cris/Fiocruz); Manuel Clarote La-

pão, diretor de Cooperação do Secretariado Executivo da CPLP; Pier 

Paolo Balladelli, diretor do Programa Subregional para América do Sul 

da Opas/OMS, e o embaixador Marcos Vinicius Pinta Gama, que está 

interinamente à frente da Secretaria Geral Ibero-Americana (Segib).  

Após a mesa de abertura, teve início o debate que reuniu Anamaria Corbo, diretora da EPSJV, e Felix Rigoli, que ao 

longo de sua carreira sempre desempenhou um papel relevante em diversos organismos internacionais, dentre os 

quais a Opas/OMS e 

o Instituto Sul-

Americano de Go-

verno em Saúde da 

União de Nações 

Sul-Americanas, 

especialmente no 

que se refere à for-

mação de recursos 

humanos em saúde, e que atualmente é consultor do Núcleo 

de Estudos sobre Bioética e Diplomacia em Saúde (Nethis) 

da Fiocruz Brasília. O debate foi mediado e comentado por 

Sebastián Tobar, assessor e pesquisador do Cris/Fiocruz.   

Durante toda a oficina foram exibidos pequenos vídeos nos 

quais alguns membros da RETS fizeram sua homenagem à 

aniversariante. Ao final da oficina também foi exibido um pe-

queno vídeo comemorativo elaborado pela equipe da Secre-

taria Executiva da Rede. A festa reuniu membros atuais e 

alguns membros mais antigos, inclusive Tânia Celeste Nunes 

(diretora da EPSJV na época da criação da Rede) e Alcira 

Castillo, da Universidade da Costa Rica, que lutaram pela 

criação da Rede, em 1996. Leia à notícia completa sobre o 

evento e acesse os vídeos na íntegra.  

O site da sua instituição já tem o banner com o link  
para o site da RETS?  

Ajude a divulgar e a fortalecer o trabalho da nossa rede! 
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Oficina sobre os desafios de trabalho em rede marca os 25 anos da RETS em evento com muita emoção  

https://www.rets.epsjv.fiocruz.br/noticias/25-anos-da-rets-festa-e-reflexoes-sobre-o-trabalho-em-rede
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RETS participa das homenagens pelos 75 anos da Escola Superior de Saúde “Dr. Ramón Carrillo” 

Os membros em foco  

Desde o início de 2020, com a interrupção das atividades presen-
ciais para evitar a disseminação do vírus, as instituições formado-
ras passaram a viver o dilema de reinventar o cotidiano escolar 
num curto prazo de tempo e em condições completamente adver-
sas para continuar a realizar sua missão junto aos estudantes e à 
sociedade. 

Pensando nisso, a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venân-
cio (EPSJV/Fiocruz), como Centro Colaborador da Opas/OMS, 
propôs a realização, em parceria com a RETS e suas subredes, 
de um ciclo de oficinas para discutir coletivamente os desafios da 
formação de técnicos de saúde no contexto da pandemia. O obje-
tivo foi gerar um espaço regular de intercâmbio, reflexão, aprendi-
zado e formulação de propostas sobre as experiências concretas de como diferentes instituições formadoras enfren-
taram esses desafios e alcançaram seus objetivos.  

O projeto do ciclo de oficinas incluía, em sua gênese, a publicação de uma síntese das experiências apresentadas, 
das discussões realizadas e de possíveis caminhos a seguir. Essa proposta foi apresentada ao Programa Subregio-
nal para América do Sul da Opas/OMS, que destinou os recursos necessários à degravação dos vídeos e à contra-
tação temporária de três profissionais – Alan Fragoso, Cesar Paro e Karina Caetano – que estão trabalhando com a 
equipe permanente da EPSJV na elaboração do produto final. A expectativa é que até março de 2022, a publicação 
esteja disponível para divulgação.  

O prof. Rúben Roque, docente convidado do Curso de Licenciatura em Ciências Bio-
médicas Laboratoriais e do Mestrado em Tecnologias Clínico Laboratoriais, integrou a 
equipe que, entre 30 de outubro e 6 de novembro, rumou até São Tomé e Príncipe 
numa missão de voluntariado no âmbito do Programa Saúde para Todos. 

A missão, organizada pela ONG Associação Marquês de Valle-Flôr, resultou na otimi-
zação e validação, pela primeira vez em São Tomé e Príncipe, de uma técnica de 
PCR para genotipagem do Vírus do Papiloma Humano, que servirá como método de 
rastreio do carcinoma do colo do útero nesse país, bem como, a identificação de pro-
fissionais de saúde que pretendem vir a atuar na área da citopatologia. 

Projeto ajudou a reabilitar doentes com sequelas respiratórias pós-Covid-19. 
Em 22 de dezembro, a ESTeSL finalizou a primeira fase do Projeto Inspiro, que 
apoiou de forma gratuita, pessoas com sequelas decorrentes da infeção por 
SARS-CoV-2. O projeto é resultado da parceria entre a ESTeSL e a Associação 
Inspiro.  

Durante 8 semanas, doentes com sequelas respiratórias pós-Covid-19, tiveram a 
oportunidade de participar de forma gratuita e no conforto do seu lar, em sessões 
on-line bissemanais, realizadas por uma equipe de voluntários, de docentes e estu-
dantes do 4º ano do Curso de licenciatura em Fisioterapia da ESTeSL Leia mais. 

A Escola Superior de Saúde “Dr. Ramón Carrillo” (ESS) comemorou seus 75 anos 
e, como encerramento de sua agenda de eventos, realizou uma palestra virtual 
intitulada “A formação de profissionais de saúde na América; estrategia em rede", a 
cargo de Carlos Eduardo C. Batistella, coordenador de Cooperação Internacional 
da EPSJV/Fiocruz.  

O encontro contou com a presença do reitor da Universidade Nacional do Litoral 
(Argentina), Enrique Mammarella, da decana da Faculdade de Bioquímica e Ciên-
cias Biológicas (FBCB), Adriana Ortolani, e do diretor da ESS, Germán Boero. 
Também estiveram presentes autoridades provinciais e locais, representantes de 
associações profissionais, autoridades de hospitais, sanatórios e clínicas da cidade 
e da região, representantes de instituições e entidades intermediárias ligadas à 
área da saúde, licenciados, professores, investigadores, estudantes, não professo-
res e público em geral.  

Em sua apresentação, Batistella falou sobre sua instituição de origem, sobre o papel dos Centros Colaboradores da 
OMS e sobre o trabalho desenvolvido pela RETS, como exemplo de trabalho em rede no contexto pós-pandêmico. 
Leia mais.  

ESTeSL - Portugal 

Ciclo de oficinas vai gerar publicação sobre a formação de técnicos em saúde 

https://www.estesl.ipl.pt/noticias/projeto-inspiro-ajudou-a-reabilitar-doentes-com-sequelas-respiratorias-pos-covid-19
https://www.rets.epsjv.fiocruz.br/noticias/rets-participa-das-homenagens-pelos-75-anos-da-escola-superior-de-saude-dr-ramon-carrillo


No dia 15 de dezembro, o Instituto de Ciências da Saú-
de de Infulene (Maputo-Moçambique), realizou a ceri-
mônia de formatura de 165 alunos. Eles fazem parte do 
V Grupo de estudantes que terminaram cursos em di-
versas áreas no ICS e tem como lema ’Nosso maior 
valor é a vida’.   

Vídeo disponível em: https://fb.watch/9Y7DEdrbuv/ 
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A RETS no livro ‘Diplomacia da saúde e Covid-19: reflexões a meio caminho’ 

 

Secretaria Executiva  da RETS 

Contatos: 

E-mail: rets.epsjv@fiocruz.br 

Tel: (+55) 21 38659735 

Endereço: 

Escola Politécnica de Saúde Joaquim 

Venâncio, sala 304 

Av. Brasil, 4365 - Manguinhos - Rio 

de Janeiro - RJ - 21040-360 

 

Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz) 

Anamaria D’Andrea Corbo (diretora) 

 

Coordenação de Cooperação Internacional (CCI/EPSJV) 

Carlos Eduardo Colpo Batistella (coordenador) 

Ana Beatriz de Noronha 

Luciana Frederico Milagres 

Bianca Ribeiro (assistente administrativa) 

ICS-Infulene - Moçambique 

Os membros em foco  

Homenagem merecida - Simone Evaristo (Anacito) 

Simone Evaristo é citotecnolo-
gista do Instituto Nacional do 
Câncer (Inca) - Brasil e presi-
dente da Associação Nacional 
de Citotecnologia (Anacito), 
que é membro da RETS. Além 
disso, é criadora e coordena-
dora do recém-estabelecido 
Grupo de Interesse Especial 
de Citotecnologia da Comuni-
dade dos Países de Língua 
Portuguesa CPLP (SIG Citotecnologia-CPLP). 

Em dezembro de 2021, Simone recebeu uma bela ho-
menagem ao ser personagem da série ‘A ciência como 
ela é’, publicada pelo Suplemento Pernambuco, uma 
publicação da Companhia Editora de Pernambuco - 
CEPE. A crônica é de autoria do escritor Allan da Rosa 
Parabéns Simone! Leia o texto na íntegra.  

EPSJV/Fiocruz - Brasil 

O jogo ‘Semeando o Cuida-
do’, criado na EPSJV, rece-
beu, no dia 20 de outubro, o 
prêmio de “Melhor Serious 
Game” no Festival de Jogos 
do Simpósio Brasileiro de 
Jogos e Entretenimento 
Digital (SBGames).  

Coordenado pela professora-pesquisadora Cynthia Di-
as, o jogo foi desenvolvido com os integrantes do proje-
to ‘Educação Popular: semeando o cuidado e fortale-
cendo o direito à saúde’. Clique aqui para fazer o 
download gratuito do jogo. 

Segundo Cynthia, a intenção do jogo de tabuleiro é 
disseminar a importância dos saberes populares sobre 
plantas medicinais. Nele, os jogadores interpretam 
agentes de saúde e precisam dialogar com a popula-
ção para resgatar e sistematizar saberes sobre plantas 
medicinais dentro do limite de rodadas. “O jogo é coo-
perativo e estimula valores e princípios da Educação 
Popular, como diálogo e amorosidade, além de trazer 
informações sobre usos de 16 plantas, validados pela 
experiência popular. É muito bom, como uma institui-
ção pública de ensino e pesquisa, termos esse reco-
nhecimento. Esperamos espalhar a mensagem do jogo 
por muitos lugares”, ressalta Cynthia. Leia mais.  

ESTeSC - Portugal 

Compartilhe com os demais membros da 
RETS as notícias  e publicações da sua 

instituição!  

Em dezembro, a Escola 
Superior de Tecnologia 
da Saúde de Coimbra 
recebeu o certificado 
“Biosphere – Sustaina-
ble Lifestyle”.  

O certificado atesta o 
compromisso da institui-
ção com o cumprimento 
dos 17 Objetivos de De-
senvolvimento Sustentá-
vel da agenda das Na-
ções Unidas.  

A Escola foi a primeira instituição de ensino superior 
certificada na área da sustentabilidade. Saiba mais so-
bre a ESTeSC. 

https://fb.watch/9Y7DEdrbuv/
mailto:rets.epsjv@fiocruz.br
http://suplementopernambuco.com.br/artigos/2792-a-ci%C3%AAncia-como-ela-%C3%A9-o-c%C3%A9u,-uma-l%C3%A2mina.html
https://www.epsjv.fiocruz.br/semeandoocuidado
https://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/acontece-na-epsjv/jogo-produzido-pela-epsjv-recebe-premio-no-sbgames
https://www.estesc.ipc.pt/
https://www.estesc.ipc.pt/

