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I. ANTECEDENTES E VISÃO ESTRATÉGICA
A. ANTECEDENTES

Do contato em novembro de 2003, em Edimburgo, entre a REDEGUÍAS1 e um grupo de sete
países ibero-americanos2, surgiu a iniciativa de construir uma rede ibero-americana sobre guias de
prática clínica, com o objetivo de compartilhar os esforços, ferramentas e descobertas de grupos
que trabalham com eles em toda a Ibero-América.

A promoção da iniciativa foi delegada à rede espanhola REDEGUÍAS. Além da REDEGUÍAS
e dos sete países mencionados, a FUNDAÇÃO ENEBRO3 assume o compromisso de atuar como
órgão promotor e gestor da iniciativa, para o que põe à disposição da IBEROGUÍAS seu potencial
técnico-administrativo.
Do mesmo modo, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS)4 se soma como
promotora da iniciativa na medida em que esta é compatível com suas políticas e estratégias de
cooperação técnica em matéria de qualidade da atenção à saúde.
B. GARANTIA E MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO SANITÁRIA

As deficiências no exercício das responsabilidades estatais, institucionais, pessoais e sociais
quanto à garantia da qualidade da atenção sanitária é, sem dúvida, o principal problema e desafio
dos sistemas de saúde da Ibero-América, e tem graves implicações políticas, sociais, econômicas
e sanitárias5. A ausência de compromisso, ação e pesquisa sobre a qualidade assistencial é
extraordinariamente onerosa. Implica um alto grau de ineficiências, perdas de oportunidades e
credibilidade, e um sem-número de efeitos adversos no sistema sanitário, nas comunidades e nas
pessoas, que nenhuma organização nem sociedade se deveria permitir.

1

A RED DE GUÍAS (REDEGUÍAS) é uma iniciativa de pesquisa cujos objetivos são aprofundar a
homogeneização dos processos de produção, atualização, implantação e avaliação de Guias Clínicos
para a melhoria da qualidade assistencial. Inclui 10 grupos espanhóis e está integrada na RED_MBE.
Conta com financiamento do programa de Redes do Instituto de Saúde Carlos III.
2
Brasil, Colômbia, Chile, Equador, Espanha, Panamá e Portugal
3
Fundação privada sem fins lucrativos para o progresso do conhecimento científico e das tecnologias em
serviços sociais e de saúde, inscrita no Registro de Fundações Docentes, de Pesquisa e Desportivas do
Ministério da Educação da Espanha.
4
Escritório Regional para as Américas da Organização Mundial da Saúde; dentro do Sistema
Interamericano, é o organismo pan-americano especializado em saúde.
5
Organização Pan-Americana da Saúde. “La Salud Pública en las Américas. Nuevos conceptos, análisis del
desempeño y bases para la acción”. Washington, D.C.: 2002. A função pública de garantia e melhoria da
qualidade dos serviços de saúde individuais e coletivos é a que apresenta desempenho mais fraco na
Região das Américas, segundo a avaliação efetuada em 2002.
3

A qualidade da atenção prestada por um sistema sanitário se deve entender como a
integração e aplicação ótimas dos recursos disponíveis para obter os melhores índices de saúde
possíveis para os usuários do sistema, ao menor custo de recursos e com os menores riscos e
efeitos adversos nos indivíduos, nas comunidades e no sistema.

A garantia e melhoria da qualidade da atenção é um objetivo obrigatório de todos os
sistemas de saúde, que só é possível alcançar na medida de uma ação integrada e permanente
das autoridades sanitárias, dos gestores, do pessoal clínico e dos usuários na aplicação de um
conjunto de processos e instrumentos para o credenciamento, a normatização, a gestão clínica, a
segurança do paciente, a gestão apropriada da tecnologia, a vigilância e prevenção de efeitos
adversos, bem como o pleno exercício de direitos e responsabilidades dos cidadãos.

Na atenção sanitária para recursos definidos, o conjunto de resultados que se pode obter
depende dos processos de atenção que se produzam. Em tais processos de atenção, juntamente
com o fator crítico que é o compromisso das autoridades sanitárias e dos gestores com a
qualidade da atenção do sistema, a tomada de decisões por parte dos profissionais que atendem
aos usuários e a interação entre uns e outros são os dois elementos que condicionam sua
qualidade, já que ambos são, em última instância, os principais responsáveis pela prestação de
atenção sanitária e pela utilização adequada dos recursos.

Há dados espantosos sobre a alta variabilidade das decisões dos profissionais, de eventos
adversos e do acesso às tecnologias e a seu uso dentro de um mesmo sistema, e até de uma
mesma unidade assistencial. Dado que não é explicável apenas pelas diferenças de recursos nem
pela tipologia dos pacientes, dita variabilidade é atribuída à qualidade da atuação dos profissionais
e dos processos assistenciais estabelecidos.

Como resposta a tal variabilidade, se estabelece a padronização dos processos. A
padronização pressupõe a capacidade de ordenar o processo da atenção em um sentido uniforme,
com as vantagens de fazer seus resultados previsíveis e de racionalizar a gestão de recursos e
dos custos. Não obstante, acarreta sérios riscos potenciais.

Entre esses riscos se destacam a subordinação do objetivo predominante de qualidade do
benefício à redução de custos, o freio à incorporação de inovação e tecnologias apropriadas, a
homogeneização “por baixo” para incorporar os setores profissionais e populacionais mais
protelados ou os âmbitos com recursos menores, e a transferência de responsabilidades dos
profissionais para a entidade reguladora.
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Para prevenir estes e outros desvios causados pela padronização determinou-se que esta,
além de integrar os processos de garantia e melhoramento da qualidade, cumpriria cinco
requisitos6: basear-se na melhor evidência científica disponível; buscar o máximo benefício social
para os usuários; ser definida com participação dos profissionais, gestores e usuários; facilitar a
atenção em termos práticos de transparência, de simetria na relação usuários-profissionais; e por
último, melhorar a identificação de responsabilidades.

Como elemento chave para a padronização da atenção em busca da melhoria da qualidade,
identificam-se os Guias de Prática Clínica (GPC), que são complementares a outras abordagens e
estratégias necessárias de garantia e melhoria da qualidade, como a medição de resultados, as
auditorias, a vigilância e prevenção de efeitos adversos, a melhoria da qualidade da receita
médica, a relação com os pacientes ou o uso adequado das tecnologias, entre outras.

Os GPC são, segundo a definição do Institute of Medicine, recomendações sistematicamente
desenvolvidas, baseadas na evidência científica, para ajudar os responsáveis sanitários a tomar as
melhores decisões em relação aos problemas dos pacientes7.

C. O PAPEL DOS GUIAS DE PRÁTICA CLÍNICA

A virtude atribuída aos GPC é que teoricamente podem ajudar na gestão da qualidade da
atenção. Seu objetivo último é a melhoria de qualidade da atenção, entendida como um conceito
integrado onde intervêm múltiplos fatores e medida em termos de adequação a normas e de
resultados para pacientes e eficiência do sistema, sendo a satisfação dos cidadãos um elemento
irrenunciável. Cabe destacar a importância que tem para a autoridade sanitária e os gestores
poder contar com ferramentas como os guias clínicos, que facilitem a gestão da qualidade e se
possam utilizar em termos de efetividade clínica.

Ao mesmo tempo, os GPC relacionam-se em termos de complementação com processos de
formação e desenvolvimento de recursos humanos, com processos de protocolização e de
padronização da atenção, com o planejamento sanitário e com a gestão clínica.

6

Richard Grol. Improving the quality of medical care. Building bridges among professional pride, payer profit,
and patient satisfaction. JAMA 2001; 286: 2578-2585.
7
Institute of Medicine. Guidelines for Clinical Practice. From Development to Use. Field M e Lohr KN,
editores. Washington, DC.: National Academy Press,1992
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No âmbito micro, além da recopilação do conhecimento de forma operacional que supõe sua
produção, os guias tornam obrigatória a identificação, priorização e abordagem de temas críticos
de eficácia e eficiência, e são uma boa ferramenta para a implantação consensual das mudanças,
que implica a avaliação dos efeitos dos próprios guias.
Em uma perspectiva média, facilitam a responsabilização pela qualidade assistencial e a
transparência nas decisões dos profissionais, além de identificar os resultados desejados e
adversos que se podem esperar e avaliar. Por sua vez, de uma perspectiva macro, os guias
clínicos proporcionam ao sistema homogeneidade segundo critérios de eqüidade, explicitam as
limitações na utilização de recursos, tornam previsíveis os processos e o custo, e permitem o
planejamento de recursos, pelos efeitos esperados sobre os pacientes e as organizações.

Atualmente e pelos reclamos das virtudes descritas, estão proliferando numerosos esforços
espontâneos e desordenados na produção e divulgação de GPC, habitualmente desligados dos
subsistemas de qualidade dentro dos sistemas sanitários

Para conduzir todos estes esforços e ordenar a produção dos GPC como um processo de
geração do conhecimento científico baseado na evidência e orientado para a gestão da qualidade,
identificou-se em alguns países a necessidade de instrumentos que permitam registros de GPC e
de produtores, identificaram-se recursos para facilitar sua produção e implantação, definiram-se
critérios para elaborar os GPC com base na evidência científica, bem como nos critérios para
julgar a qualidade dos GPC segundo seu processo de produção, base científica e atualização,
coordenaram-se esforços para evitar redundâncias e inconsistências nos GPC e, por último,
alguns projetaram programas nacionais para a produção de GPC de uma maneira organizada,
sistemática e otimizando recursos8.

A produção dos GPC implica necessariamente compromisso político, rigor científico,
consenso social e contrato administrativo dos atores envolvidos em sua geração, aplicação e
avaliação.
D. PLATAFORMAS PARA A INCORPORAÇÃO DA EVIDÊNCIA À PRODUÇÃO DE GUIAS
CLÍNICOS E A MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENÇÃO

Há uma iniciativa global com o propósito de estabelecer uma plataforma de sistematização e
intercâmbio de conhecimentos para a pesquisa e inovação na eficácia e eficiência da prática
clínica, o Guidelines International Network (GIN,http://www.g-i-n.net), de amplo reconhecimento
científico e comprovada trajetória de cooperação internacional, e que aglutina os principais autores

8

Steven H Woolf. Potential benefits, limitations and harms of clinical guidelines. BMJ 1999; 318:527-30.
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que hoje são referência internacional sobre GPC mas que, além da limitação idiomática causada
pelo uso do inglês, prioriza temas de interesse para países com alto desenvolvimento de seus
sistemas sanitários e restringe seu objeto de atuação aos guias de prática clínica.

Na Espanha, a REDEGUÍAS (www.redeguias.org) nasce com o propósito de facilitar a
integração dos guias clínicos e os responsáveis mais relacionados com eles, como os profissionais
de saúde, com os demais instrumentos disponíveis para formular, impulsionar, administrar e
avaliar os programas de melhoria da qualidade assistencial. A REDEGUÍAS tem, além disso,
potencial para estruturar um encontro entre profissionais, gestores e usuários em torno de
assuntos sensíveis como a definição das carteiras de serviços ou a racionalização de
procedimentos de atenção.

Em qualquer caso são iniciativas complementares, além do que um dos compromissos da
REDEGUÍAS em matéria de GIN é promover a conexão com a América Latina.

Na Região das Américas, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) é um organismo
internacional de saúde pública com 100 anos de experiência dedicados a melhorar a saúde e as
condições de vida dos povos das Américas. A OPAS goza de reconhecimento internacional como
parte do sistema das Nações Unidas e cumpre um papel de apoio técnico e facilitador da relação
dos processos implicados na gestão da qualidade da atenção de saúde, dos atores relevantes
(autoridades sanitárias, acadêmicos, gestores, fornecedores e cidadãos) em seu desenvolvimento,
dos planos de ação internacional, nacional e subnacional, bem como das iniciativas regionais,
nacionais e locais.

Como um derivado natural das mencionadas instituições e experiências, surgiu a iniciativa do
IBERO-GUIA PARA A QUALIDADE (IBERO-GPC).

Para sua execução se propôs pôr em

andamento uma dinâmica de cooperação, a fim de organizar uma reunião de fundação no outono
de 2004 em Porto Alegre (Brasil).

Assim, o IBERO-GPC exerceria um papel de comunicação e relacionamento bidirecional
entre a Ibero-América e o GIN, propiciando visibilidade e acessibilidade a ambos.

II. DESENVOLVIMENTO DO IBERO-GPC
A) PROPÓSITO

Os IBEROGUÍAS para a Qualidade pretendem ser uma plataforma de sistematização,
comunicação e intercâmbio de conhecimento científico, voltada também para a transferência da
pesquisa e a inovação sobre eficiência e eficácia na prática clínica. Não pretendem de forma
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alguma a transferência acrítica de guias de prática clínica desenvolvidos para seus respectivos
contextos pelos atores das redes que se propõem a relacionar, mas a contribuição de
metodologias, instrumentos e experiências para a produção autônoma de guias pelos membros da
rede.

Tenta-se tirar vantagem das facilidades de comunicação idiomática entre a Espanha,
Portugal e a maioria dos países da América Latina, para que o conjunto de conhecimentos que
sejam gerados, de evidências sistematizadas, e de experiências e instrumentos que se
desenvolvam a fim de melhorar a qualidade assistencial possa ser apresentado de forma utilizável
e compartilhado em todo o âmbito descrito, para atividades assistenciais, de gestão e de formação,
com economia de escala, mediante uma rede de redes
O IBERO-GPC não restringe a sua atividade aos guias clínicos, que são o seu interesse
prioritário na primeira fase de desenvolvimento da iniciativa; mas os insere nos processos para a
garantia e melhoria da qualidade dos processos assistenciais em países no entorno cultural da
Ibero-América.

B) OBJETIVOS

 Gerar um sistema de contato virtual permanente entre redes, grupos e instituições
de países ibero-americanos com interesse no desenvolvimento de Guias de Prática
Clínica e sua integração nos processos de melhoria da qualidade da atenção.
 Compartilhar informações de metodologias, instrumentos e experiências para a
elaboração, disseminação, implantação e avaliação (EDIA) de guias de prática
clínica, aproveitando a vantagem idiomática.
 Identificar e promover campos de cooperação entre os interessados na produção de
guias, a adaptação local de guias, sua implantação e avaliação, e em atividades de
formação e educação continuada.
 Elaborar e manter um plano de situação sobre o que se está fazendo em
desenvolvimento de guias de prática clínica na Ibero-América para estabelecer as
estratégias e prioridades na gestão dos IBERO-GPC.
 Facilitar a expansão bidirecional dos potenciais entre GIN e IBERO-GPC.
 Alavancar a presença internacional da ciência produzida em espanhol e português.

C) RESULTADOS ESPERADOS

Resultados previstos a curto prazo:
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 REDE de redes de sócios em funcionamento.
 Site operacional na Internet
 Sistematização das informações em espanhol e português sobre metodologias,
instrumentos e experiências em apoio aos processos EDIA de guias clínicos
 Intercâmbio de experiências sobre práticas em processos de garantia e melhoria da
qualidade
 Atividades de treinamento e encontros de intercâmbio científico
D) CRITÉRIOS DIRETORES

A constituição e o funcionamento dos IBERO-GPC serão regidos pelos seguintes critérios:
 Autonomia e responsabilidade nacional e local pela formulação e adoção dos guias
 Adaptabilidade às condições locais: políticas, socioeconômicas, epidemiológicos,
tecnológicos e culturais
 Subsidiariedade em relação ao fortalecimento das capacidades nacionais e locais
para o desenvolvimento dos GPC
 Elaboração e aplicação dos guias como instrumentos de processos de garantia e
melhoria da qualidade
 Horizontalidade no intercâmbio de experiências para a aprendizagem recíproca de
todos os participantes
 Caráter virtual da plataforma para o intercâmbio, aproveitando a tecnologia de
comunicação telemática
 Gradualidade quanto à ênfase prioritária nos objetos do intercâmbio em relação aos
interesses dos participantes

E) PLANO DE DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento dos IBERO-GPC é planejado em dois períodos: formação e
consolidação. No período de formação, com ênfase na produção de guias, identificam-se duas
fases: uma constitutiva e outra de desenvolvimento, a realizar-se em 2004 e 2005,
respectivamente. Superado com êxito o primeiro período, aborda-se o de consolidação, a partir de
2006.

A. Na fase constitutiva, orientada para o crescimento gradual da cobertura de países e
grupos, e a desenvolver-se em 2004, pretende-se:
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1.-Estabelecer a aliança estratégica entre os sócios promotores da iniciativa:
 REDEGUÍAS
 FUNDAÇÃO ENEBRO
 OPAS/OMS
 Grupo Hospitalar Conceição (Brasil)
 Hospital Mutual de Seguridad (Chile)
 Instituto da Qualidade em Saúde (Portugal)

2.-Mapear o tecido profissional, científico e institucional sobre que se possa sustentar e
relacionar a iniciativa para a busca de sócios potenciais. (Ver ANEXO I)

3.-Integrar a iniciativa com outros atores, processos e iniciativas institucionais, nacionais e
internacionais que possam resultar facilitadores ou complementares, para propiciar a
coordenação e cooperação dentro de esforços nacionais de melhoria da qualidade da
atenção, bem como evitar as duplicações e concorrências. (Ver ANEXO II)

4.-Gerar alianças com as instituições fundadoras para o desenvolvimento de IBERO-GPC.
(Ver ANEXO III)

5.-Formar um núcleo interessado, comprometido e capaz para a promoção da iniciativa:
REDEGUÍAS, Fundação ENEBRO, OPAS, Instituto da Qualidade em Saúde e Grupo
Hospitalar Conceição.

6.-Garantir o financiamento para a primeira fase de 2 anos.

7.-Reunir os sócios fundadores para a formação da rede de redes IBERO-GPC (Porto Alegre,
Brasil, 18 e 19 de novembro de 2004)

B. A fase de consolidação a desenvolver em 2005 é orientada para iniciar a cooperação nos
trabalhos de EDIA dos GPC, juntamente com a formação e intercâmbio de experiências em
tal campo.

C. A fase de consolidação, iniciada em 2006, estará mais centrada no intercâmbio de
resultados que possam ser compartilhados na rede e na possível extensão a outras áreas da
gestão da qualidade, como:
 Análise de resultados em saúde
 Análise de satisfação de cidadãos e profissionais
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 Realização de auditorias
 Ministrar cursos de formação sobre qualidade
 Dispor de uma ferramenta de gestão útil para gestores e planejadores
 Realização de foros de debate e de encontros entre instituições interessadas
diversas sobre IBERO-GPC
F) ATIVIDADES:

As atividades previstas para 2004, por ordem de prioridade, são as seguintes:
1. Desenvolver e validar o Documento-Quadro de Referência com os sócios promotores
2. Garantir um financiamento adequado às necessidades e aos objetivos da
decolagem da rede, por meios como:
 Financiamento da REDEGUÍAS
 Apoio técnico e financeiro da OPAS
 Apoio logístico do Grupo Hospitalar Conceição (Brasil)
 Apoio de eventuais patrocinadores entre as empresas sanitárias, educacionais e
outras, públicas e privadas
3. Acordar e estabelecer convênios com os sócios executores da iniciativa:
 REDEGUÍAS e OPAS: Apoio técnico
 FUNDAÇÃO ENEBRO: Secretário Técnico-Administrativo
 BIREME: Biblioteca virtual e plataforma digital

4. Estabelecer busca e contato com sócios fundadores eventuais para a convocação da
reunião de fundação.
5. Organizar e realizar a reunião de fundação entre sócios, com duas seções: a
científico-técnica, aberta ao público interessado; e a constitutiva, reservada a sócios
convidados.
6. Elaborar, acordar e aprovar a carta constitutiva do IBERO-GPC

G) ORGANIZAÇÃO E GESTÃO
1.

A gestão da iniciativa é organizada em torno dos seguintes eixos:

 Estratégico: organização gradual da rede virtual, iniciada com grupos que
contam com experiência e resultados valiosos na elaboração de guias clínicos e
manifestem interesse e decisão de participação construtiva, para depois ampliar
a cobertura aos países considerados prioritários para a cooperação técnica da
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OPAS/OMS e a outros processos de EDIA e temas ligados à melhoria da
qualidade da atenção.
 Científico-técnico: seleção de metodologias, instrumentos e experiências
cientificamente validados de EDIA, referidos a necessidades e requisitos dos
sócios participantes, quanto à produção de guias, formação de provedores
assistenciais e processos de melhoria da qualidade.
 Institucional: aproveitamento de infra-estrutura e capacidade instalada dos
membros para obter economia de escala e evitar a criação de estruturas
paralelas da seguinte forma: Secretaria Técnico-Administrativa pela Fundação
Enebro, coleta e comunicação da informações mediante a plataforma digital da
BIREME.
 Financeiro: orientação progressiva para a autofinanciamento do funcionamento
da rede a partir de um fundo básico formado pelas contribuições da
REDEGUÍAS e OPAS.

2. A sustentabilidade da iniciativa é baseada nas seguintes dimensões:
 Política: pela participação das autoridades sanitárias nacionais, a conexão com
a GIN e outras iniciativas de prestígio internacional e a referência aos processos
de defesa dos direitos dos cidadãos em matéria de saúde.
 Técnica: referência e integração com processos nacionais de garantia e melhoria
da qualidade da atenção, e relacionamento de cooperação e complementação
com outras iniciativas semelhantes pré-existentes.
 Organizativa: utilização da capacidade instalada na Enebro e na BIREME.
 Financeira:

existência

de

um

financiamento

semente,

contribuição

da

REDEGUÍAS e da OPAS à formação inicial da rede.

12

ANEXO I
MAPEAMENTO DOS ATORES
(PRIMEIRA ABORDAGEM)

PAÍS

INSTITUIÇÃO

Argentina

CONTATO
Zulma Ortiz

Grupo de Avaliação de Tecnologias

OPAS

Sanitárias

Bolívia

Brasil

Chile

AUTORIDADE SANITÁRIA

OPAS

AUTORIDADE SANITÁRIA

OPAS

USP Ribeirão Preto

OPAS

Grupo Hospitalar Conceição

Airton Stein

AUTORIDADE SANITÁRIA

OPAS

Hospital Mutual de Seguridad

César Cárcamo

Instituto Nac. de Saúde

Rodrigo Salinas

Ministério da Saúde

Miguel Araujo
www.minsal.cl/ici/calidad_prestadores

AUTORIDADE SANITÁRIA

OPAS

Clínica Central

Bernardo Koffmann

Clínica Dávila

Antonio Vukusich
Francisco Olivari
Gloria Burgos

Megasalud

Carlos García

Clínica Indisa

Eugenio Rivas

Clínica Alameda

Gabriel Barros

Clínica Santa Maria

Gloria López

Clínica Las Lilas

Hernán Arraño

Hospital Clínico

Irene Vicente

Clínica Avansalud

Jaime Goich
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Clínica Las Condes

Jaime Mañalich
May Chomali Garib

Colômbia

Clínica Alemana

Juan Hepp

Clínica Santa María

Juan Pablo Allamand

Clínica Las Nieves

Mario Mambor

Clínica Universidad Católica

Osvaldo Llanos

Clínica Tabancura

Raúl Salvestrini

Clínica Colonial

Roberto Aspee

Help

Winston Chinchón

Universidad Javeriana

Martha Delgado

Unidade de Epidemiologia Clínica

Juan M. Lozano
Enrique Ardilla

Costa Rica

AUTORIDADE SANITÁRIA

OPS

ASCOFAME

www.ascofame.org.co/guiasmbe.php

ACOFAEN

OPAS

Instituto Seguro Social

www.iss.gov.co/salud/calidad_guias

BMJ Publishing Group

Luis Gabriel Cuervo Amore

International Health Central AmericanMario Tristán
Institute Foundation
AUTORIDADE SANITÁRIA

Cuba

OPAS
Niviola Cabrera

Centro para o.Desenvolvimento da
Fármaco-Epidemiologia
AUTORIDADE SANITÁRIA

OPAS

Equador

AUTORIDADE SANITÁRIA

OPAS

Espanha

MSC
Inst. Saúde Carlos III
Guia de Saúde
Junta de Andaluzia. Conselho de

José Luis Rocha

Saúde

Eduardo Briones

OSTEBA

Rosa Rico

Junta da Galícia

Arturo Louro

El Salvador

AUTORIDADE SANITÁRIA

OPAS

Honduras

AUTORIDADE SANITÁRIA

OPAS

México

Glady Faba
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Nicarágua

UNAM. Faculdade de Enfermagem

OPAS

Inst. Mexicano de Seguro Social

www.imss.gob.mx/dpmedicas/guiasclinicas

AUTORIDADE SANITÁRIA

OPAS

AUTORIDADE SANITÁRIA

OPAS

Panamá

Itzel
AUTORIDADE SANITÁRIA

OPAS

Peru

AUTORIDADE SANITÁRIA

OPAS

Portugal

Instituto da Qualidade em Saúde

Antonio Vaz Carneiro
Cristina Sampaio

Uruguai

AUTORIDADE SANITÁRIA

OPAS

Venezuela

AUTORIDADE SANITÁRIA

OPAS
Arturo Martí

EUA

OUTROS

QAP

OPAS

FIDE/NIPE

OPAS

FEPPEN

OPAS

GIN
COCHRANE
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ANEXO II
INICIATIVAS CORRELATAS

.

INICIATIVA/INSTITUIÇÃO
OPAS/OMS

ENFOQUE/ESPECIALIZAÇÃO
Cooperação técnica em saúde, incluindo qualidade de
atenção, com países da Região das Américas.

FEPPEN

ONG profissional na América Latina trabalhando com
a OPAS na Qualidade da Atenção de Enfermagem

QAP

Rede que promove a implantação de sistemas de
garantia de qualidade na assistência

INCLEN

Busca o desenvolvimento da epidemiologia clínica,
disciplina com grande influência metodológica no
campo dos GPC

AETs

Avaliação de tecnologias para facilitar a eficiência nos
sistemas sanitários

GIN

Rede internacional sobre GPC onde seus sócios
projetam ações e ferramentas de interesse para os
demais. Idioma de intercâmbio, o inglês.

COCHRANE

Desenvolve e difunde as revisões sistemáticas sobre
intervenções sanitárias, a fim de obter uma
assistência mais baseada em provas científicas.

FIDE/NIPE

Fundação para o desenvolvimento da enfermagem na
América Latina, trabalhando com a OPAS na
padronização da atenção de enfermagem
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ANEXO III
INSTITUIÇÕES FUNDADORAS
(LISTA PROVISÓRIA)
 REDEGUÍAS
 FUNDAÇÃO ENEBRO
 OPAS/OMS
Além das instituições que vão confirmando sua participação
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