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Informações preenchidas pela OPAS/OMS (Gerência TC 41)
Tarefa AMPES/OMIS:
(código e descrição)

Área técnica e ponto focal na PWR/BRA:
Roberto Jorge Freire Esteves
Programa de Cooperação Internacional em Saúde (TC 41)

Seguimento:
Apresentação

Aprovação

Encerramento

____/____/______

____/____/______

____/____/______

Informações preenchidas com a Instituição Nacional
1. Titulo do Projeto:
Projeto de CTP Unasul - Reformas de Graduação com foco em APS
2. Instituição Nacional:
(unidade(s) executora(s); responsável técnico pelo Projeto; endereço postal e eletrônico;
telefone)

3. Antecedentes e Justificativa:
(descrição sumária da atuação, interesse e compromissos da instituição nacional
relacionados ao Projeto)

A excessiva especialização observada na área da Saúde tem sido apontada, entre outros
fatores, como um dos responsáveis pela elevação dos custos assistenciais e pela má
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distribuição geográfica de trabalhadores/profissionais nessa área. Necessidade semelhante
tem sido observada também em muitos outros países das Américas e de outros
continentes. Tal preocupação vem sendo reiteradamente destacada em conferências de
organismos nacionais e internacionais relacionados à saúde, bem como em publicações
especializadas, tais como o Chamado à Ação de Toronto de 2005 e os Relatórios da
Organização Mundial da Saúde de 2006 e 2008.
Em reposta a este cenário, o Ministério da Saúde do Brasil vem desde 2005 implementando
uma política de incentivo a reformas de graduação de cursos da área da saúde com vistas
a alterar o cenário ainda predominante de hiperespecialização destes profissionais em
detrimento de uma formação mais generalista. Esta política vem sendo implementada
através do Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde,
também conhecido pela sigla PRÓ-SAÚDE, que hoje reúne mais de 30 faculdades de
medicina e de outros cursos da área da saúde comprometidos em trabalhar em cooperação
com os serviços de saúde locais como foco em Atenção Primária à Saúde (APS) para uma
efetiva reformulação de seus currículos, adequando-os às necessidades do Sistema Único
de Saúde (SUS).
Ainda que preliminares, os resultados alcançados até este momento já indicam haver uma
maior aproximação entre as faculdades da área de saúde e os serviços de APS, expressos,
por exemplo, no aumento da carga horária de atividades destes cursos de graduação em
APS. Assim, vislumbra-se que a experiência do PRÓ-SAÚDE poderia ser expandida para
além das fronteiras nacionais, auxiliando outros países em desenvolvimento a alcançarem
uma maior integração ensino-serviço no contexto da APS.

4. Objetivo Geral:
(enunciado que evidencie a contribuição do projeto aos propósitos do TC 41)

Reforçar a capacidade dos países da América Latina (AL) e Países Africanos de Língua
Portuguesa (PALOPs) de efetivar reformas de graduação do ensino das profissões de
saúde voltadas para a Atenção Primária à Saúde (APS).

5. Resultados Esperados:
(elenco de RE e ações correspondentes visando o objetivo geral - acrescentar linhas se
necessário incluir itens adicionais)

Item
5.1

Resultados Esperados
Sensibilização de atores
internacionais para a
necessidade de empreender
reformas na formação de
profissionais da área da saúde
com vistas a transformar a APS
no cerne do exercício profissional

Ações
5.1.1 Realização do Simpósio Internacional
sobre Ensino Médico em Atenção Primária à
Saúde (APS).
5.1.2 Realização de Reuniões e Visitas
estratégicas aos IES da área de Saúde na AL e
PALOPs interessadas no desenvolvimento do
projeto.
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do recém-egresso.

5.1.3 Elaboração de diagnósticos sobre o grau
de integração dos cursos de graduação com a
estratégia de APS nas IES participantes.
5.1.4 Realização de Reuniões de aproximação e
diálogo entre os Ministérios da Saúde,
Ministérios da Educação e Instituições de
Ensino Superior da área da Saúde nos países
envolvidos.

Formação de Líderes de
Reforma Curricular - CVSP/UNASUS
5.2

5.2.1 Reunião de adaptação dos conteúdos
programáticos do Curso Internacional de
Formação de Líderes de Reforma Curricular
para a plataforma CVSP e UNA-SUS.
5.2.2 Realização de Curso Internacional de
Formação de Líderes de Reforma Curricular.
5.2.3 Criação de um fórum virtual no CVSP para
a discussão de iniciativas inovadoras de
Reforma de Graduação na AL e PALOPs.

5.3

Apoio a implementação de
processos de reformas de
graduação nos países
envolvidos.

5.3.1 Elaboração conjunta de propostas de
reforma de graduação nas IES envolvidas.
5.3.2 Suporte a implementação das propostas
elaboradas
5.3.3 Monitoramento e avaliação das reformas
iniciadas.

6. Indicadores e Meios de Verificação:
(elementos demonstrativos ou comprobatórios do alcance dos RE - acrescentar linhas se
necessário incluir itens adicionais)

Item

Indicadores

6.1

Número de IES da América Latina e PALOPs envolvidas e sensibilizadas com a
proposta de reforma de graduação na área da saúde.

6.2

Número de líderes capacitados e motivados a desenvolver propostas de reforma de
graduação no âmbito da América Latina e PALOPs.

6.3

Número de propostas de reforma de graduação formuladas e em processo de
implementação nos países envolvidos.

7. Pressupostos:
(situações ou requisitos condicionantes para o alcance dos RE - acrescentar linhas se
necessário incluir itens adicionais):
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Item

Pressupostos

1) Disponibilidade de Recursos dentro do TC 41;
2) Compromisso dos Ministérios da Saúde, Ministérios da Educação e IES dos Países
da AL e PALOPs envolvidos com o processo de Reforma da Graduação das
Profissões de Saúde;
Compromisso das Escolas Brasileiras já participantes do PRÓ-SAÚDE de apoiarem o
Projeto.

8. Orçamento e Previsão de Execução Física e Financeira:
(utilizar o arquivo Excel anexo, tomando como referência os RE - acrescentar linhas se
necessário incluir itens adicionais. O detalhamento das despesas de cada período será feito
na etapa subseqüente de elaboração do PTS – Plano de Trabalho Semestral)

Valor total (R$):
643.200,00

Prazo de execução (mês/ano):
Inicio:

Encerramento:
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8. Previsão de Execução Física e Financeira

Resultados
Esperados

Ações

Previsão de Execução Financeira (R$)
01-06 meses

RE 5.1

RE 5.2

RE 5.3

Total

A 5.1.1

R$

30,000.00

R$

120,000.00

R$

150,000.00

A 5.1.2

R$

8,800.00

R$

26,400.00

R$

35,200.00

A 5.1.3

R$

50,000.00

R$

70,000.00

R$

120,000.00

A 5.1.4

R$

45,000.00

R$

35,000.00

R$

80,000.00

Subtotal

R$

133,800.00

R$

251,400.00

R$

385,200.00

A 5.2.1

R$

80,000.00

R$

80,000.00

A 5.2.2

R$

25,000.00

R$

25,000.00

A 5.2.3

R$

18,000.00

R$

18,000.00

Subtotal

R$

80,000.00

R$

43,000.00

R$

123,000.00

A 5.3.1

R$

40,000.00

R$

20,000.00

R$

60,000.00

A 5.3.2

R$

44,000.00

R$

44,000.00

A 5.3.3

R$

31,000.00

R$

31,000.00

Subtotal
TOTAL

Período subsequente

R$

40,000.00

R$

95,000.00

R$

135,000.00

R$

253,800.00

R$

389,400.00

R$

643,200.00
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