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No dia 27 de setembro de 2017, durante a 29.a Conferência Sanitária Pan-Americana em Washington, D.C, os 
países das Américas se comprometeram a fortalecer os recursos humanos para a saúde universal mediante a 
adoção da Estratégia de Recursos Humanos para o Acesso Universal à Saúde e à Cobertura Universal de Saúde. 
A Estratégia, fruto de dois anos de reuniões consultivas nos níveis nacional e sub-regional, define claramente três 
linhas de ação prioritárias que se centram na governança e a liderança, o acesso equitativo a serviços de quali-
dade proporcionados por uma força de trabalho de saúde competente, e parcerias entre saúde e educação que 
respondam às necessidades do sistema de saúde para alcançar a saúde universal.

Durante esta sessão paralela (Parte I e Parte II), oficiais da OPAS e autoridades de saúde dos países e sub-regiões 
compartilharão sua visão para executar a Estratégia e apresentarão programas bem-sucedidos como o “Mais 
Médicos” do Brasil que tem tido um impacto positivo no fortalecimento do sistema de saúde. Estas apresen-
tações e as discussões que seguem servirão de base para o passo seguinte neste processo— o desenvolvimento 
de um plano de ação para a implementação da Estratégia, assegurando que os planos nacionais, sub-regionais e 
regional estejam alinhados.



A sessão é promovida pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS)
www.paho.org/hss - www.paho.org/bra             #HRforHealth   #UniversalHealth

9:00 am – 10:30 am
Parte I: Perspectiva Regional–Estratégia sobre Recursos Humanos para o Acesso Universal à Saúde e à Cobertura 
Universal de Saúde 

Objetivo: Apresentar a Estratégia de recursos humanos para o acesso universal à saúde e a cobertura universal de saúde e a 
perspectiva para a sua implementação em nível nacional, sub-regional e regional.

A Estratégia e suas Principais Linhas de Ação 
 Moderador: Fernando Menezes, Chefe da Unidade de Recursos Humanos para a Saúde (OPAS/HSS/HR) 
 James Fitzgerald, Diretor do Departamento de Sistemas e Serviços de Saúde (OPAS/HSS) 

Comentários:

Perspectivas desde o Nível de País
 Collette Adams, Secretária Permanente, Ministério da Saúde de Guiana 
 Pablo Casado, Diretor Nacional de Capital Humano e Saúde Ocupacional, Ministério da Saúde da Argentina 
 María Angela Elías Marroquín, Diretora de Desenvolvimento de Recursos Humanos, Ministério da Saúde de 
 El Salvador

Perspectivas desde o Nível Sub-regional
 Myrna Bernard, Diretora de Desenvolvimento Humano, Comunidade do Caribe e Mercado Comum (CARICOM)
 Pablo Casado, União das Nações Sul-Americanas (UNASUR)
 Nila Heredia, Secretária Executiva, Organismo Andino de Saúde–Convênio Hipólito Unanue (Auer/CONHU) 
 Alejandro Solís, Secretário Executivo, Conselho de Ministros da Saúde da América Central e República   
 Dominicana (COMISCA)

11: 00 am –12:30 pm
Parte II: Iniciativa de País para a Saúde Universal–o programa “Mais Médicos” do Brasil e sua contribuição ao forta-
lecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) para o acesso universal à saúde: análise e perspectivas

Objetivo: Posicionar a experiência brasileira no contexto global e evidenciar as contribuições do programa “Mais Médicos” 
para o acesso equitativo dos serviços de saúde. 

Sistema de Saúde brasileiro: Contexto e desafios 
 Antônio Carlos Figueiredo Nardi, Secretário Executivo do Ministério da Saúde do Brasil

Programa “Mais Médicos”: Proposta e desafios
 Denilson Campello, Diretor do Departamento de Planejamento e Regulação da Provisão de 
 Profissionais de Saúde-DEPREPS. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde-SGTES/MS/BRA 

Efeitos do Programa “Mais Médicos” no SUS: Contribuições à saúde universal
 Luis Augusto Facchini, Professor, Universidade Federal de Pelotas
Fortalecendo a Cooperação Sul-Sul para a Saúde Universal: Programa “Mais Médicos” Brasil 
 Joaquín Molina, Representante da OPAS no Brasil

Discussão, perguntas e respostas

Recesso para café

PROGRAMA


