QUAIS ATORES SÃO NECESSÁRIOS PARA
APLICAR A EIP?
Líderes em saúde e educação
Estudantes / profissonais de saúde comprometidos
Educadores qualificados

QUAIS SÃO OS BENEFICIOS
DE APLICAR A EIP PARA
AVANÇAR EM DIREÇÃO À SAÚDE
UNIVERSAL?

Individuos e comunidades
Melhora a saúde das pessoas e o
acesso à atenção em saúde

COMO OS SETORES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO
PODEM PROMOVER A EIP?

Aumenta a confiança dos profissionais
de saúde
Reduz os custos com atenção em saúde
Melhora as práticas e a produtividade
no ambiente de trabalho (OMS, 2010).

MAIS INFORMACÕES:

www.educacioninterprofesional.org
Coordenando estratégias de articulação para a
formação e capacitação dos profissionais de saúde
nas universidades e o desenvolvimento de uma
prática interprofissional colaborativa nos serviços
de saúde.

Unidade de Recursos Humanos para a Saúde
Departamento de Sistemas e Serviços de Saúde
Organização Pan-Americana da Saúde
www.paho.org/hss.
525 Twenty-third Street, N.W., Washington, D.C.
20037, Estados Unidos da América
+1 (202) 974-3000

A EDUCAÇÃO
INTERPROFISSIONAL
PARA A SAÚDE
UNIVERSAL

A educação interprofissional para a saúde universal

A educação dos profissionais de
saúde deve preparar estudantes e
profissionais para que desenvolvam
habilidades para o trabalho em equipe.

O QUE É EDUCAÇÃO
INTERPROFISSIONAL (EIP)?
É uma estratégia educacional que
prepara estudantes e profissionais da
área da saúde para trabalhar em equipes
interprofissionais, otimizando habilidades
e conhecimentos para uma prática
colaborativa eficaz (OMS,2010).
A EIP é uma solução promissora para
ajudar a mitigar o déficit de profissionais de
saúde e um passo necessário para qualificálos para atender às necessidades de saúde
das pessoas e das comunidades.

QUANDO OCORRE?
A EIP ocorre quando membros de duas ou
mais profissões aprendem uns sobre os
outros, uns com os outros e entre si.

APRENDER
JUNTOS PARA
TRABALHAR
JUNTOS!

EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL
E A ESTRATÉGIA DE RECURSOS
HUMANOS PARA O ACESSO
UNIVERSAL À SAÚDE E A
COBERTURA UNIVERSAL DE SAÚDE
A Estratégia de recursos humanos insta
aos países a promover o desenvolvimento
de equipes interprofissionais nas redes
de serviços de saúde, mediante a EIP
e a diversificação dos contextos de
aprendizagem, com foco na investigação,
intercâmbio de experiências e cooperação
(OPAS / OMS, 2017).

COMO IMPLEMENTAR
A EIP?
Para implementar a EIP deve-se:
1

Criar padrões de acreditação para os
programas de educação profissional.

2

Formular currículos que incorporem as
bases metodológica da EIP.

3

Preparar o corpo docente.

4

Incluir a EIP nos programas de
educação permanente.

5

Incorporar a EIP nas políticas de
educação e saúde.
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