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OPAS/OMS 

• É a organização internacional especializada em saúde pública das Américas (1902).

• Tem dois chapéus  institucionais: é a agencia especializada em saúde do Sistema 

Interamericano (OEA) é  o escritório regional para as Américas da Organização 

Mundial da Saúde (OMS).

Título da apresentação



OPAS

• É o secretariado de 52 países  membros  

• Tem  sua Sede regional em Washington, DC,  28 escritórios em países  na região e três centros 

especializados  (BIREME,  PANAFTOSA, CLAP)

Título da apresentação



https://www.observatoriorh.org/sites/default/files/webfiles/fulltext/2019/salud_universal_xxi_40_alma_ata.pdf

https://www.observatoriorh.org/sites/default/files/webfiles/fulltext/2019/salud_universal_xxi_40_alma_ata.pdf
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As ações realizadas para o desenvolvimento de recursos 
humanos em saúde têm uma relação direta com os resultados 

de saúde  

OMS/informe global de saúde 2006 Trabalhando juntos pela saúde

https://www.who.int/whr/2006/06_overview_pr.pdf?ua=1

https://www.who.int/whr/2006/06_overview_pr.pdf?ua=1


CAMPO DE RECURSOS HUMANOS EM SAUDE 

Planificação Estratégica de RHUS
Rovere 1993

Politicas / regulações no campo



PANORAMA DA SITUAÇÃO DOS RHUS NO MERCOSUR



https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/wp-content/uploads/2017/09/Print-Version-Spanish.pdf

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/34330/IndBrasicos2017_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v49nspe2/en_1980-220X-reeusp-49-spe2-0156.pdf

http://isags-unasur.org/wp-content/uploads/2018/06/relatorio-fronteras-esp-final-30-03.pdf

http://www.ensp.fiocruz.br/observarh/arquivos/Os%20Trabalhadores%20de%20Sa%

FAde%20nas%20Regi%F5es%20de%20Fronteiras%20brasileiras.pdf

https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/wp-content/uploads/2017/09/Print-Version-Spanish.pdf
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/34330/IndBrasicos2017_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v49nspe2/en_1980-220X-reeusp-49-spe2-0156.pdf
http://isags-unasur.org/wp-content/uploads/2018/06/relatorio-fronteras-esp-final-30-03.pdf
http://www.ensp.fiocruz.br/observarh/arquivos/Os Trabalhadores de Sa%FAde nas Regi%F5es de Fronteiras brasileiras.pdf


Disponibilidade de Médicos e Enfermeiras por  

10.000 habitantes, circa 2015

Meta 25 por 10.000

Fuente: Indicadores Básicos de la OPS: Situación de Salud en las Américas, 2016. 

Los datos pueden ser subestimados. Los datos se refieren a profesionales 

médicos y enfermeras. No se consideró la categoría ocupacional "parteras" para 

garantizar la comparabilidad entre países. Las enfermeras certificadas no incluyen 

personal auxiliar y sin licencia.

RH

Disponibilidade



Fuente: Indicadores Básicos de la OPS: Situación de Salud en las Américas, 2016. 

Los datos pueden ser subestimados. Los datos se refieren a profesionales 

médicos y enfermeras. No se consideró la categoría ocupacional "parteras" para 

garantizar la comparabilidad entre países. Las enfermeras certificadas no incluyen 

personal auxiliar y sin licencia.

Disponibilidade de Médicos e Enfermeiras por  

10.000 habitantes, circa 2015

Meta 40 por 10.000



Fonte: Scheffer, M. Demografia Médica (FMUSP).  E-MEC

RH

Acessibilidade

Distribuição 



Diferenças entre formação profissional, mercados de trabalho, emprego em saúde e 

necessidades da população  





Estrategias utilizadas por los gestores para fijación 
de médicos en los municipios, Brasil – 2012.

Fonte: Pesquisa telefônica Monitoramento do trabalho na Estratégia de Saúde da Família; Estação de Pesquisa de 
Sinais de Mercado (EPSM/NESCON/FM/UFMG).



RH   Qualidade



http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v49nspe2/en_1980-220X-reeusp-49-spe2-0156.pdf

Informação integrada em RH Mercosul

http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v49nspe2/en_1980-220X-reeusp-49-spe2-0156.pdf


Os Trabalhadores de Saúde nas Regiões de Fronteiras brasileirasFIOCRUZ ENS Eliane dos Santos de Oliveira  
María Helena Machado Neuza Maria Nogueira Moysés 2008 

• A fronteira brasileira  27% do território nacional - 2,357 milhões Km2, abrange 11 
estados  e 588 municípios situados total ou parcialmente nesta faixa,  10 milhões
de habitantes, sendo que 67% se concentra no Sul. (IBGE, CD/2000).

• Migração transfronteiriça de RH qualificados pode significar uma perda social e 
econômica para os países de origem,  b)  o livre trânsito dos profissionais de 
saúde exige definir políticas de migração; regulamentação e o controle 
profissional (intra e extra países).

• Os grandes desafios em educação e gestão do trabalho em saúde nas fronteiras : 
a) crescimento do mercado informal com vários modelos de contratação
comprometendo a fixação dos profissionais, principalmente médicos; b) 
desvalorização do trabalhador; c) precariedade das estruturas gestoras dos 
municípios de fronteira; e) dificuldades no fluxo e qualidade de informaçao . 



Prioridades en RHS  

Governança

• Novo equilíbrio entre atores 

sociais para toma de decisões 

que coloquem ao centro a 

salude e as pessoas

• Marcos regulatórios que 

permitam a gestão das brechas 

de RHUS 

• Planejamento e projeção de 

necessidades  de pessoal de 

saúde com acordos de alto  

nível

• Inteligência para toma de 

decisões Sistemas de 

Informação de RHS  

Aceso

• Fixação de professionais saúde 

em zonas de difícil aceso 

• Investimento para a saúde

• Gestão dos escopos de pratica, 

novos perfis profissionais, 

incorporação de novas tecnologias 

• Modernização da regulação do 

exercício professional para ampliar 

aceso e qualidade do cuidado e 

serviço em saúde    

Educação 

• Regulação da qualidade da 

educação na saúde   acreditação 

e avaliação  

• Planejamento concertado na 

formação profissional 

considerando a dinâmica do 

mercado de trabalho em saúde   

• Acordos  intersectoriais de alto 

nível entre  Saúde e Educação

Implementação dos enunciados das politicas nos níveis locais com visibilidade para a população



Estrategias en Recursos Humanos en Salud: Experiencias 
exitosas 

Venezuela
Programa de Formación 

de Médicos en APS

Brasil
Programas Saude da Familia 

– Medicos para Brasil -

Bolivia
Programa SAFCI – Salud

Intercultural

Argentina
Foro de universidades 
en Ciencias de la Salud

Ecuador
Ecuador saludable 

regreso por ti“

Perú
Metolodogías para 

estimación de  Brechas

Chile
Etapa de destinación y 
formación de médicos

1. Gobernanza y Rectoría en 
RHS

2. Acceso con Equidad y Calidad
3. Reorientación de la 

Educación hacia la Salud 
Universal

Uruguay
Observatorio de RHS 



Dure, Isabel Encuentro desarrollo de RHUS Suramerica Argentina 06/19 





O potencial dos processos de integração 

Gestão da agenda (atualizar o diagnóstico da 
situação de RH do Mercosul)

Aproveitar  as boas praticas de cada pais  

Intercambiar ativamente começando pelas questões 
priorizadas como resultado desta reunião

Definir compromissos e resultados de corto e 
mediano prazo (ambiciosa agenda em andamento)

Interés e compromiso total de OPAS para participar 
e contribuir BA Argentina



MUCHAS GRACIAS

https://www.observatoriorh.org/

https://www.observatoriorh.org/

