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Eliana CPM. Percepção de docentes e discentes acerca da temática segurança 

do paciente em cursos de graduação em saúde [tese]. São Paulo: Escola de 

Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2016. 

RESUMO 

Introdução: A segurança do paciente tem sido discutida amplamente no âmbito 

da assistência e da gerência de serviços de saúde, frente a sua magnitude no 

cenário nacional e internacional. Nesse sentido, o incremento da temática 

“segurança do paciente” no ensino e na pesquisa vem sendo também debatido e 

disseminado, a fim de gerar uma força de trabalho consciente e capaz de atender 

as demandas das instituições de saúde. Objetivo: Compreender a percepção do 

corpo docente e discente acerca dessa temática nos cursos de graduação em 

Enfermagem, Nutrição, Biomedicina, Farmácia, Fisioterapia e Psicologia de uma 

Instituição de Ensino Superior (IES) privada do interior do Estado de São Paulo. 

Percurso metodológico: Trata-se de um estudo qualitativo, exploratório, 

descritivo na modalidade “estudo de caso”, cujo cenário foi o Centro Universitário 

Nossa Senhora do Patrocínio. Os participantes foram seis docentes e seis 

discentes dos cursos supracitados da referida IES. Os dados foram coletados 

após a anuência do Comitê de Ética, por meio de entrevista semiestruturada, no 

período de agosto a dezembro de 2015. Os achados foram apresentados na 

forma de narrativa e analisados segundo Minayo, e à luz do referencial teórico da 

integralidade em saúde proposto por Ceccim. Resultados: Das narrativas dos 

participantes emergiram quatro categorias, a saber: visão da temática “segurança 

do paciente” nos conteúdos programáticos de cursos de graduação em saúde; 

valorização da interdisciplinaridade; interface entre a visão holística e a segurança 

do paciente; lacuna da temática “segurança do paciente” nos conteúdos 

programáticos. Desse modo, constatamos que a percepção da temática 

“segurança do paciente” esteve associada à importância da interdisciplinaridade e 

à necessidade do ensino dessa temática de forma articulada. Considerações 

finais: O estudo permitiu conhecer a percepção de docentes e discentes a 

respeito da temática “segurança do paciente”, destacando-se a necessidade de 

fomentar a inclusão dessa temática nas matrizes curriculares. Por conseguinte, 

acreditamos que cabe às IES a implantação e a implementação de estratégias de 

ensino concernentes à segurança do paciente, com a finalidade de verticalizar o 

conhecimento entre os futuros profissionais da área da saúde e, 

consequentemente, contribuir para a efetiva incorporação da cultura de segurança 

nos estabelecimentos de atenção à saúde. 

 

DESCRITORES: Segurança do paciente. Educação superior. Currículo. 

Qualidade da assistência à saúde. 



 



Eliana CPM. Perception of the teachers and students about the thematic patient 

safety in health undergraduate courses [thesis]. São Paulo: Nursing School, 

University of São Paulo; 2016. 

ABSTRACT 

Introduction: Patient Safety has been widely discussed in the context of 

managing and assistance in health services, due to its magnitude in national and 

international scenario. Considering this, the debate around the theme "patient 

safety" has raised in order to create and improve a workforce that should be 

conscious and able to meet the need of Health Institutions.  Objective: 

Understanding teachers and students perceptions about patient safety, in 

undergraduate courses, specifically in Nursing, Nutrition, Biomedicine, Pharmacy, 

Physiotherapy and Psychology, from a private college in São Paulo State 

heartland.  Methodology: Qualitative, exploratory and descriptive study, based on 

“case study”, that took place at Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio. 

The participants were six teachers and six students from the graduation courses 

mentioned before. All the data were collected after Ethics Committee approval, 

through semi-structured interviews, from August to December 2015. The findings 

of this study were presented into the narrative form and analyzed according to 

Minayo's studies, assisted by the Health Integrality theoretical scheme proposed 

by Ceccim.  Results: Four categories emerged from participants' narratives: 

perspective about the theme "patient safety" in Global Health Courses' curricula; 

interdisciplinarity appreciation; interface between holistic perspective and patient 

safety; the lack of the theme "patient safety" in courses' curricula. Therefore, we 

could observe that this theme has always been connected to the importance of 

interdisciplinarity and to the need of teaching and discussing it in an articulated 

manner. Final comments: This study showed teachers and students perceptions 

about the theme "patient safety", emphasizing the need to stimulate discussions 

and the inclusion of this theme in courses curricula. Consequently, we believe it is 

college’s responsibility to include and initiate teaching and researching strategies 

about it, in order to spread this knowledge to future Global Health professionals 

and, as a result, contribute to the internalization of patient safety culture in health 

care places.  

 

DESCRIPTORS: Patient safety. Education, Higher. Curriculum. Quality health 

care. 



 



Eliana CPM. Percepción de profesores y estudiantes cerca de la temática 

“seguridad del paciente” en cursos de graduación de salud [tesis]. São Paulo: 

Escuela de Enfermería, Universidad de São Paulo; 2016. 

RESUMEM 

Introducción: La seguridad del paciente ha sido discutida ampliamente en el 

dominio de la asistencia y gerencia de servicios de salud, frente a su magnitud en 

el escenario nacional y internacional. En este sentido, la adición de la temática 

"seguridad del paciente" en la enseñanza y investigación también ha sido 

debatido y propagado, a fin de generar una fuerza de trabajo consciente y capaz 

de atender las demandas de las instituciones de salud. Objetivo: Comprender la 

percepción del grupo de profesores y estudiantes cerca de la temática "seguridad 

del paciente" en cursos de graduación en Enfermería, Nutrición, Biomedicina, 

Farmacia, Fisioterapia y Psicología de una Institución Privada de Educação 

Superior en el interior de São Paulo. Recorrido metodológico: Tratase de un 

estudio cualitativo, exploratorio, descriptivo en la modalidad estudio de caso, cuyo 

escenario fue el Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio. Los 

participantes fueron seis profesores y seis alumnos de pregrados antes 

mencionados, y ofertados por la Institución de Educación Superior. Los datos se 

han recogidos según la aprobación por el Comité de Ética, en el período 

comprendido entre agosto y diciembre de 2015.  Los hallazgos se han presentado 

de forma narrativa y revisados de conformidad a Minayo y con la colaboración de 

los estudios sobre la Integralidad en Salud propuestos por Ceccim. Resultados: 

Cuatro clases han emergido en estas narrativas: visión del tema "seguridad del 

paciente" en los contenidos programáticos de pregrados en Salud; desarrollo de la 

interdisciplinariedad; interface entre una visión holística y la seguridad del 

paciente; escasa atención al tema en los contenidos programáticos. Así, 

constatamos cómo la seguridad del paciente ha sido relacionada a 

interdisciplinariedad y a la necesidad de una enseñanza abierta y articulada. 

Consideraciones finales: Esta investigación permitió conocer la percepción de 

profesores e estudiantes cerca de la temática "seguridad del paciente", poniendo 

de manisfesto la necesidad de fomentar la inclusión de este tema en las matrices 

curriculares. Por lo tanto, creemos que incumbe a las Instituciones de Educación 

Superior hacer avanzar el despliegue y la aplicación de estrategias de enseñanza 

sobre seguridad del paciente, a fin de verticalizar el conocimiento entre futuros 

profesionales de área y, como consecuencia, contribuir para la efectiva 

incorporación de la cultura de seguridad en instituciones de salud.   
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29 Contextualização do tema 

O nascimento do pensamento é igual ao nascimento de uma 
criança: tudo começa com um ato de amor. Uma semente há de 
ser depositada no ventre vazio. E a semente do pensamento é o 
sonho. Por isso os educadores, antes de serem especialistas em 
ferramentas do saber, deveriam ser especialistas em amor: intérpretes 
de sonhos.  

Rubem Alves. 

 

 

Com o término do mestrado, no qual defendi a importância da 

implementação da cultura de segurança do paciente no ambiente hospitalar, 

envolvendo toda a equipe de saúde, senti a necessidade de aprofundar meus 

conhecimentos na área de Segurança do Paciente, no que tange à formação dos 

profissionais de saúde nas Instituições de Ensino Superior (IES), de modo a 

fortalecer o cuidado e a gestão.  

Concomitantemente a essa preocupação e atuando como docente e 

membro do Núcleo de Apoio ao Discente (NAD) do Centro Universitário Nossa 

Senhora do Patrocínio (CEUNSP), um novo desafio apresentava-se: auxiliar na 

coordenação do curso de Enfermagem. Dessa forma, passei a dedicar-me ao 

Projeto Pedagógico do Curso de Enfermagem (PPC) do CEUNSP e, com isso, a 

ter acesso ao PPC dos demais cursos de graduação em saúde, elaborados por 

seus colegiados juntamente com o Núcleo Docente Estruturante (NDE), sob a 

supervisão das coordenações de curso, atendendo ao exposto nas Diretrizes 

Curriculares do Conselho Nacional de Educação para Cursos de Graduação, 

resolução CNE/CES nº 3, de 07 de novembro de 2001. 

Nessa direção, comecei a indagar em qual momento dos cursos de 

graduação os estudantes estavam discutindo sobre cultura de segurança 

organizacional, redução de danos e técnicas de gerenciamento de erros. Haveria 

evidências de que esses programas forneciam aos estudantes as habilidades e 

competências necessárias para questões da segurança do paciente como parte 
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integral da sua prática? O educador estaria familiarizado e valorizaria o 

aprendizado dessa temática? Os modelos pedagógicos para a graduação tendem 

a refletir sobre as diretrizes nacionais, mas será que as tendências pedagógicas 

para o ensino de graduação apontavam para a adoção de temáticas e de 

metodologias inovadoras, sendo o currículo o elemento configurador da seleção 

de conteúdos a serem desenvolvidos, desvelando a sistemática do processo 

ensino-aprendizagem?   

O processo de elaboração das diretrizes curriculares para os cursos de 

graduação, desencadeado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) e pelo 

Conselho Nacional de Educação (CNE) em 1997, insere-se numa adaptação das 

IES às novas exigências dos organismos nacionais e internacionais, visando 

adequar a formação de profissionais ao atendimento das demandas de um 

mercado globalizado e do desenvolvimento científico integrado.  

Com relação ao tema norteador deste trabalho, a experiência vivenciada 

enquanto docente parecia apontar que, muitas vezes, a segurança do paciente 

não seria apresentada aos estudantes de graduação de modo articulado com 

outros temas, dificultando a compreensão ou, quando muito, apenas obrigando a 

incorporação de saberes destinados a essa temática, podendo criar cenários 

críticos de atendimento à saúde. Tudo isso apresenta-se como um desafio aos 

docentes, fazendo com que busquem novas estratégias de apreensão do saber 

para o ensino desses futuros profissionais. 

O processo de apreensão, de conhecer, está relacionado com o 
enrendar, estabelecendo os nós necessários entre fios a serem tecidos. 
Para dar conta desse “enrendamento”, há que se superar as dificuldades 
vencendo a simples memorização. O estudante tem que ativamente 
refletir, no sentido de dobrar-se de novo e de novo - tantas vezes quanto 
seja necessário -, para apropriar-se do quadro teórico-prático objetivado 
pelo professor e pela proposta curricular, em relação à realidade visada 
no processo de ensino (Anastasiou, Alves, 2009, p. 21).  

Por conseguinte, os últimos anos vêm sendo marcados, simultaneamente, 

pelo aumento das expectativas dos usuários em relação à qualidade da 

assistência prestada pelos profissionais de saúde e por uma crescente 

valorização pela segurança do paciente e por um cuidado livre de danos. 

Nessa perspectiva, é imprescindível enfatizar a necessidade e importância 

da equipe multiprofissional e sua relação e articulação no processo da assistência 
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segura do paciente, pois o trabalho em saúde ocorre, predominantemente, na 

esfera do trabalho multidisciplinar, fazendo com que as habilidades 

complementares e as intervenções dos membros possibilitem o alcance de bons 

resultados. 

Frente a essas colocações e conhecendo as lacunas (ainda) existentes na 

literatura em relação à segurança do paciente e seus desdobramentos na 

formação de profissionais de saúde, coloca-se como finalidade deste estudo a 

compreensão da percepção de docentes e discentes dos cursos de graduação 

em saúde acerca da temática “segurança do paciente”, visando aprimorar esses 

programas de graduação e, com isso, contribuir para a instrumentalização dos 

futuros profissionais da área de saúde na busca de uma assistência segura e de 

qualidade.  
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35 Objetivo do estudo 

 

Compreender a percepção do corpo docente e discente acerca da temática 

“segurança do paciente” nos Cursos de Graduação em Enfermagem, Nutrição, 

Biomedicina, Farmácia, Fisioterapia e Psicologia de uma IES privada do interior 

do Estado de São Paulo. 
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39 Eixo norteador 

A Figura 1 retrata a lógica da inserção dos capítulos desta tese em quatro 

eixos norteadores: o ensino nas IES, os referenciais teóricos, a pesquisa 

qualitativa e a viabilidade. 

Figura 1 – Esquema demonstrativo da trajetória percorrida para o alcance do objetivo do 

estudo, São Paulo (Interior-SP), 2016 
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Fonte: Massoco ECP, Melleiro MM. São Paulo; 2016. 
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CAPÍTULO 1  
O ensino nas IES no Brasil 
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O sistema de ensino de graduação no Brasil é considerado complexo devido 

à sua estrutura organizacional, levando-se também em consideração fatores de 

ordem econômica, social e cultural.  

Historicamente, a maioria das universidades brasileiras foram implantadas a 

partir da década de 1930. A Proclamação da República e a Carta Magna 

permitiram a descentralização do ensino superior e, assim, o aparecimento de 

novas instituições, tanto as de caráter público como as da iniciativa privada. Esse 

novo momento no cenário educacional permitiu, pela primeira vez, a criação de 

estabelecimentos confessionais no país (Santos, Cerqueira, 2009). 

A primeira universidade brasileira, a Pontifícia Universidade Católica do Rio 

de Janeiro, fundada na cidade do Rio de Janeiro, definitivamente marcou os 

rumos da educação superior no Brasil, sinalizando para o estabelecimento de 

uma nova era. A partir disso, o sistema de ensino superior continuou crescendo 

lentamente até 1960, com a expansão do sistema universitário estadual paulista e 

o surgimento de instituições estaduais e municipais de ensino de menor porte em 

todas as regiões do país (Sampaio, 2000). 

Laus e Morosini (2005) elencaram os momentos importantes na história da 

educação brasileira de nível superior: 

 Num primeiro momento, as universidades enfatizavam mais o ensino do 

que a investigação, sendo considerados instituições extremamente 

elitistas, com forte orientação profissional; 

 No período compreendido entre 1930 (revolução industrial) e 1964 

(governo militar) foram criadas mais de 20 universidades federais no 

Brasil. O surgimento das universidades públicas, como a Universidade de 

São Paulo, em 1934, com a contratação de grande número de 

professores europeus, marcou a forte expansão do sistema público 

federal de educação superior. Nesse mesmo período, surgem algumas 

universidades religiosas (católicas e presbiterianas); 

 Em 1968, inicia-se uma terceira fase da educação superior brasileira com 

o movimento da reforma universitária, que tinha como base a eficiência 

administrativa, a estrutura departamental e a indissociabilidade do ensino, 

pesquisa e extensão como mote das IES; 
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 Na década de 70, impulsionou-se o desenvolvimento de cursos de pós-

graduação no Brasil e a possibilidade de realização de cursos de pós-

graduação no exterior, com vistas à capacitação avançada do corpo 

docente brasileiro; 

 A partir dos anos 90, inicia-se uma quarta fase com a Constituição de 

1988 e com a homologação de leis que passaram a regular a educação 

superior. Havia a necessidade de flexibilização e ampliação do sistema, 

redução do papel exercido pelo governo e melhoria nos processos de 

avaliação com vistas à elevação da qualidade. 

 

O ensino superior em saúde e a Assistência em Saúde estão imbricados em 

determinações legais que efluem com a Proclamação da República, a partir disso, 

é importante destacar a colocação de Haddad et al.(2006) a esse respeito, 

quando relata que a Comissão Nacional de Reforma Sanitária, constituída a partir 

das conclusões e recomendações da VIII Conferência Nacional de Saúde, 

realizada em 1986, conseguiu introduzir na Constituição Federal de 1988 

importantes mecanismos para a transformação do Sistema Nacional de Saúde. 

Adotando os princípios de universalidade e equidade no atendimento à saúde, o 

Brasil se colocou como um dos países mais avançados do mundo em termos de 

legislação social, notadamente, ao considerar que:  

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988, p. 85). 

Foi então que o conjunto de ações e serviços de saúde passou a constituir 

um Sistema Único (SUS), com a gestão compartilhada, em igual nível de 

responsabilidade, entre as três esferas de Governo. Para a efetivação desse novo 

sistema, a organização do SUS deveria atender ao disposto no art. 198 da 

Constituição Federal de 1988, p.113, que determina que "as ações e serviços de 

saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 

único”, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 



 
45 O ensino nas IES no Brasil 

I - descentralização, com direção única em cada esfera de Governo; II - 
atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 
prejuízos dos serviços assistenciais; III- participação da comunidade. 

No mesmo sentido, com o propósito de ofertar uma educação igualitária, 

como direito de todos, foi proposto, em 1961, pelo então Ministro da Educação, 

Clemente Mariani, o Projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

que resultou, após longo processo de tramitação, na primeira Lei de Diretrizes e 

Bases nº 4.024/61, sancionada em 20 de dezembro de 1961. Esta foi modificada 

por emendas e artigos, sendo reformada pelas leis 5.540/68, 5.692/71 (Demo, 

2002).  

Em 20 de dezembro de 1996 foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394, a qual redesenhava o sistema educacional 

de ensino em todos os níveis e dispunha sobre todos os aspectos do sistema 

educacional, dos princípios gerais da educação escolar às finalidades, recursos 

financeiros, formação e diretrizes para a carreira dos profissionais do setor, 

assumindo uma característica indicativa, de modo a permitir o aperfeiçoamento de 

questões educacionais amplamente discutidas (Brasil, 1996). 

A LDBEN nº 9.394/96, em seu Capítulo IV, artigo 43, atribui à educação 

superior, as seguintes finalidades:  

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e 
do pensamento reflexivo; II - formar diplomados nas diferentes áreas do 
conhecimento, aptos para inserção nos setores profissionais e para 
participação no desenvolvimento da sociedade brasileira e colaborar na 
sua formação contínua; III - incentivar o trabalho de pesquisa e 
investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da 
tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver 
o entendimento do homem e do meio em que vive; IV promover a 
divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do 
ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; V - suscitar 
o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 
possibilitar a correspondente concretização, integrando os 
conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 
sistematizadora do conhecimento de cada geração; VI - estimular o 
conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 
nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e 
estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; VII - promover a 
extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 
científica e tecnológica geradas na instituição; VIII - atuar em favor da 
universalização e do aprimoramento da educação básica, mediante a 
formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas 



 
46 O ensino nas IES no Brasil 

pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que 
aproximem os dois níveis escolares (Brasil, 1996, p. 14). 

Assim, observa-se que a LDBEN assume um caráter inovador, todavia ainda 

insuficiente para atender as necessidades de melhorias do sistema educacional, 

no sentido de aperfeiçoar a qualidade do ensino brasileiro frente às tendências 

sociais e econômicas do país, mostrando-se, portanto, eficaz no que tange à 

regulamentação da educação nacional. 

Porto e Régnier (2003) expressam que, ao lado da qualidade de vida e da 

equidade social e em estreita correspondência com essas, a educação absorve 

um alto grau de expectativa em se tratando da construção do futuro do país. Fato 

inegável é que o debate em torno da educação ganha espaço na mídia, 

encontrando-se presente nos discursos de empresários, na agenda das propostas 

de partidos políticos e na pauta de reivindicações dos trabalhadores, 

especialmente quando se trata de formas de reconversão e atualização 

profissional. Algumas ideias e conceitos vêm sendo retomados ou reformulados, 

principalmente a partir do estabelecimento de uma maior conexão entre a 

educação e o mundo do trabalho. A necessidade de promover uma articulação 

forte entre essas instâncias, tendo em vista as transformações impressas nos 

processos produtivos e nas relações de emprego, abriu espaço para novas 

questões e debates a respeito do chamado “analfabetismo funcional”, do 

empreendedorismo, dos conteúdos transversais, da formação para competências 

em substituição às qualificações, do uso de tecnologias da informação e 

comunicação nos processos de ensino-aprendizagem, da educação continuada e 

da presença de novos atores no contexto educativo.  

Após essas considerações, encontramos em Severino (2009) o 

desdobramento dessas ideias que passaram a ser o norte das IES, apontando 

duas vertentes que formam o leito dos objetivos do ensino superior, salientando 

que cabe a essa modalidade de ensino o papel de formação técnica para atender 

as exigências do mercado de trabalho, com o exercício profissional, a favor de 

uma vida mais digna. Por outro lado, o ensino superior tem como função preparar 

um cidadão crítico e reflexivo na sociedade para se tornar um agente 

transformador e participar na criação de uma sociedade mais digna e justa. Esse 

compromisso social manifesta-se através da tríade ensino, pesquisa e extensão.  
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Moita e Andrade (2009) apontam que essa tríade constitui o eixo 

fundamental da Universidade Brasileira e se mostra indissociável, sendo um 

princípio orientador da qualidade da produção universitária, porque afirma como 

necessária a tridimensionalidade do fazer universitário autônomo, competente e 

ético. 

As associações entre ensino, pesquisa e extensão originam-se dos conflitos 

sobre a definição da identidade e do papel da universidade ao longo da história. 

Nos quase duzentos anos de ensino superior no Brasil, lentamente a legislação 

educacional registrou a transformação do modelo de transmissão de 

conhecimento em um modelo de produção e transmissão do saber científico, 

aliando pesquisa e ensino, como decorrência das pressões por democratização 

do acesso às universidades. A extensão surge como terceiro elemento do fazer 

acadêmico, resposta às críticas e pressões sofridas pela universidade, oriundas 

de setores e demandas sociais, como será explicado no próximo parágrafo. 

Ensino, pesquisa e extensão aparecem, então, no final do século XX, unidos pelo 

princípio constitucional da indissociabilidade antes citado, como ressaltam Silva 

(2000) e Magnani (2002). 

A extensão é o vínculo entre as universidades e a sociedade e o 

comprometimento com o desenvolvimento social e a garantia dos valores 

democráticos. Nesse sentido, a ênfase recai em ações formativas, desenvolvidas 

pelos docentes em suas relações interpessoais, envolvendo alunos, colegas, o 

contexto universitário no qual estão inseridos e a comunidade para a qual têm a 

responsabilidade social de contribuir. 

Então, para estabilizar estes três pilares, em 2003, são estabelecidos pelo 

CNE e pela Câmara de Educação Superior (CES) os princípios para as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) dos Cursos de Graduação (Brasil, 2003), com os 

objetivos de:  

 Assegurar às instituições de ensino superior ampla liberdade na 

composição da carga horária a ser cumprida para a integralização dos 

currículos, assim como na especificação das unidades de estudos a 

serem ministradas;  



 
48 O ensino nas IES no Brasil 

 Indicar os tópicos ou campos de estudo e demais experiências de ensino-

aprendizagem que comporão os currículos, evitando, ao máximo, a 

fixação de conteúdos específicos com cargas horárias pré-determinadas, 

as quais não poderão exceder 50% da carga horária total dos cursos. A 

Comissão da CES, baseada nesse princípio, admite a definição de 

percentuais da carga horária para os estágios curriculares nas Diretrizes 

Curriculares da Saúde; 

 Evitar o prolongamento desnecessário da duração dos cursos de 

graduação; 

 Incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o futuro 

graduado possa vir a superar os desafios de renovadas condições de 

exercício profissional e de produção do conhecimento, permitindo 

variados tipos de formação e habilitações diferenciadas em um mesmo 

programa;  

 Estimular práticas de estudo independentes, visando uma progressiva 

autonomia intelectual e profissional;  

 Encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e 

competências adquiridas fora do ambiente escolar, inclusive as que se 

referiram à experiência profissional julgada relevante para a área de 

formação considerada; 

 Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa 

individual e coletiva, assim como os estágios e a participação em 

atividades de extensão;  

 Incluir orientações para a conclusão de avaliações periódicas que utilizem 

instrumentos variados e sirvam para informar às instituições, aos 

docentes e aos discentes acerca do desenvolvimento das atividades do 

processo ensino-aprendizagem.  
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Sob essa ótica, para todo e qualquer curso de graduação, as DCN 

contemplam as seguintes recomendações: 

1. Conferir maior autonomia às instituições de ensino superior na definição 

dos currículos de seus cursos, a partir da explicitação das competências 

e das habilidades que se desejam desenvolver, através da organização 

de um modelo pedagógico capaz de adaptar-se à dinâmica das 

demandas da sociedade, em que a graduação passa a constituir-se 

numa etapa de formação inicial no processo contínuo da educação 

permanente;  

2. Propor uma carga horária mínima em horas que permita a flexibilização 

do tempo de duração do curso de acordo com a disponibilidade e 

esforço do aluno; 

3. Otimizar a estruturação modular dos cursos, com vistas a permitir um 

melhor aproveitamento dos conteúdos ministrados, bem como a 

ampliação da diversidade da organização dos cursos, integrando a 

oferta de cursos sequenciais, previstos no inciso I do art. 44 da LDB;  

4. Contemplar orientações para as atividades de estágio e demais 

atividades que integrem o saber acadêmico à prática profissional, 

incentivando o reconhecimento de habilidades e competências 

adquiridas fora do ambiente escolar;  

5. Contribuir para a inovação e a qualidade do projeto pedagógico do 

ensino de graduação, norteando os instrumentos de avaliação (Brasil, 

2003). 

 

Além desses pontos, fica estabelecido nas DCN dos Cursos de Graduação 

em Saúde a articulação entre a Educação Superior e a Saúde, objetivando a 

formação geral e específica dos egressos/profissionais com ênfase na promoção, 

prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, indicando as competências 

comuns gerais para esse perfil de formação contemporânea dentro de 

referenciais nacionais e internacionais de qualidade (Brasil, 2003). 
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Püschel (2011) considera que o movimento nacional criado pela publicação 

da LDBEN, das DCN, dos documentos gerados a partir de então e das iniciativas 

de reflexão e de ações voltadas ao ensino de graduação em nível nacional, 

regional e local tem levado as IES a rever os currículos de graduação das 

diferentes áreas de conhecimento; a repensar os modelos de ensino, as bases 

teóricas que os sustentam e as metodologias de ensino adotadas, além de se 

preocupar com a formação pedagógica dos docentes. Tais iniciativas são 

importantes e necessárias com vistas a possibilitar que os indicativos de 

mudanças, apontados no texto constitucional, nas Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, no plano nacional de graduação, sejam considerados, de 

modo a superar a rigidez dos currículos mínimos.  

Para tanto, cabe aqui explicitar as principais diferenças entre Currículos 

Mínimos e DCN, com o propósito de mostrar os avanços e as vantagens 

proporcionadas por estas últimas (Brasil, 2003):  

1. Enquanto os Currículos Mínimos encerravam a concepção do exercício 

do profissional, cujo desempenho resultaria especialmente das 

disciplinas ou matérias profissionalizantes, enfeixadas em uma grade 

curricular, com os mínimos obrigatórios fixados em uma resolução por 

curso, as Diretrizes Curriculares Nacionais concebem a formação de 

nível superior como um processo contínuo, autônomo e permanente, 

com uma sólida formação básica e uma formação profissional 

fundamentada na competência teórico-prática, de acordo com o perfil de 

um formando adaptável às novas e emergentes demandas;  

2. Enquanto os Currículos Mínimos inibiam a inovação e a criatividade das 

instituições, que não detinham liberdade para reformulações naquilo que 

estava, por Resolução do CFE, estabelecido nacionalmente como 

componente curricular, até com detalhamento de conteúdos obrigatórios, 

as DCN ensejam a flexibilização curricular e a liberdade de as 

instituições elaborarem seus projetos pedagógicos para cada curso 

segundo uma adequação às demandas sociais e do meio e aos avanços 

científicos e tecnológicos, conferindo-lhes uma maior autonomia na 

definição dos currículos plenos dos seus cursos;  
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3. Enquanto os Currículos Mínimos muitas vezes atuaram como 

instrumento de transmissão de conhecimentos e de informações, 

inclusive prevalecendo interesses corporativos responsáveis por 

obstáculos no ingresso no mercado de trabalho e por desnecessária 

ampliação ou prorrogação na duração do curso, as DCN orientam-se na 

direção de uma sólida formação básica, preparando o futuro graduado 

para enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade, do 

mercado de trabalho e das condições de exercício profissional;  

4. Enquanto os Currículos Mínimos, comuns e obrigatórios em diferentes 

instituições, se propuseram mensurar desempenhos profissionais no 

final do curso, as DCN se propõem ser um referencial para a formação 

de um profissional em permanente preparação, visando uma progressiva 

autonomia profissional e intelectual do aluno, apto a superar os desafios 

de renovadas condições de exercício profissional e de produção de 

conhecimento e de domínio de tecnologias;  

5. Enquanto o Currículo Mínimo pretendia, como produto, um profissional 

“preparado”, as DCN pretendem preparar um profissional adaptável a 

situações novas e emergentes;  

6. Enquanto os Currículos Mínimos eram fixados para uma determinada 

habilitação profissional, assegurando direitos para o exercício de uma 

profissão regulamentada, as DCN devem ensejar variados tipos de 

formação e habilitações diferenciadas em um mesmo programa;  

7. Enquanto os Currículos Mínimos estavam comprometidos com a 

emissão de um diploma para o exercício profissional, as DCN não se 

vinculam a diploma e a exercício profissional, pois os diplomas, de 

acordo com o art. 48 da Lei 9.394/96, se constituem prova, válida 

nacionalmente, da formação recebida por seus titulares. 

 

Neste estudo, no que concerne à habilitação profissional, enfocamos os 

cursos de graduação da área da saúde e, especificamente, como se dá a 

inserção da temática “segurança do paciente” no ensino. 
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Para tal, consideramos importante elencar as DCN dos cursos de graduação 

em Enfermagem, Biomedicina, Farmácia, Psicologia, Nutrição e Fisioterapia, 

elementos essenciais a serem apresentados nessa articulação, as quais 

encontram-se no Anexo 1.  

No setor saúde, a temática “segurança do paciente”, conforme 

contextualizado anteriormente, tem tido destaque nas pautas dos fóruns de 

discussões dos serviços de saúde. 

As discussões e avanços trazidos pelas pesquisas nessa área impõem 

desafios não somente à equipe de saúde, mas também à formação de 

profissionais da área, sendo necessário que os educadores busquem incentivar e 

sensibilizar os discentes para essas questões, considerando essa articulação 

extremamente importante, uma vez que percebemos uma lacuna na formação 

dos profissionais de saúde no âmbito dessa temática.   

Diante do exposto, salienta-se a importância dessa discussão para contribuir 

com a garantia do melhor cuidado, assegurar que as ações dos profissionais de 

saúde não comprometam a segurança do paciente e, acima de tudo, articular o 

ensino à temática, para subsidiar estratégias educacionais que proporcionem a 

sua consolidação nos saberes e nos fazeres do aluno de graduação em saúde. 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 2  
Segurança do paciente como dimensão da 

qualidade da assistência à saúde e sua 
inserção nos cursos de graduação em saúde 
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“Pode parecer talvez um estranho princípio enunciar como primeiro 
dever de um hospital não causar mal ao paciente...”  

(Florence Nightingale, 1859) 

 

 

De acordo com o que discutimos no capítulo 1, discorremos a seguir sobre a 

segurança do paciente como dimensão da qualidade em saúde e sua inserção 

nos cursos de graduação em saúde.  

Nas últimas décadas, o movimento pela qualidade nos setores industrial e 

de serviços expandiu-se ao setor de saúde. Teorias de controle e de melhoria da 

qualidade elaboradas por Joseph Juran e W Edwards Deming, bem como as 

abordagens do gerenciamento pela qualidade total e melhoria contínua pela 

qualidade ganhou espaço nas instituições de saúde mundialmente. 

As discussões a esse respeito nos setores público e privado, na prestação 

de serviços e na produção, têm como objetivo atender às expectativas dos 

usuários internos e externos, repercutindo nos modelos gerenciais, nos processos 

de trabalho e nas políticas de recursos econômicos, humanos e materiais 

(Tronchin, 2011).  

Concomitantemente, o conceito de qualidade vem evoluindo, podendo seu 

significado ser expresso, para atribuir uma conotação positiva a um produto ou 

serviço, objetivando atender ou superar as necessidades dos usuários (Bianchini, 

2015). 

A preocupação com a qualidade como um componente estratégico na 

atenção à saúde para os países em desenvolvimento, só passou a ser 

incorporada no final da década de 1990, superando a ideia de que esta era uma 

prerrogativa dos países ricos. Considerar o interesse do cliente como centro da 

atenção, mais especificamente nos serviços de saúde, só há poucos anos ganhou 

ênfase (Rosa, Menezes, 2015). 

Avedis Donabedian (1990), primeiro pesquisador a estudar sistematicamente 

a questão da qualidade na atenção à saúde e, posteriormente, a avaliação dos 
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serviços de saúde, destaca ser a qualidade do cuidado de saúde um produto de 

dois fatores: 1) a ciência e a tecnologia (C&T), e 2) sua aplicação nas práticas de 

saúde, sendo a qualidade do cuidado em saúde composta por diversos atributos, 

que incluem: a eficácia, a efetividade, a eficiência, a otimização, a aceitabilidade, 

a legitimidade e a equidade. São esses atributos que, avaliados isoladamente ou 

em uma variedade de combinações e medidos, expressam a magnitude da 

qualidade. 

Esse mesmo autor recomenda, ainda, que para se "qualificar a qualidade" 

deve-se considerar o que é possível em um determinado ambiente, sem deixar de 

se estabelecer uma meta a ser alcançada e comparar o que realmente ocorre e o 

que seria razoável acontecer se as limitações de recursos fossem eliminadas. 

Entretanto, um aspecto importante desse âmbito de definições é a 

compreensão de que a qualidade não depende de um único fator, mas da 

presença de uma série de componentes, atributos ou dimensões. Assim, cada 

instituição deve escolher conscientemente os seus atributos-alvo que definirão a 

qualidade (Gama, Saturno, 2013). 

Logo, a segurança do paciente tornou-se uma propriedade da qualidade nos 

sistemas de saúde de todo o mundo, provavelmente devido à contribuição de 

pesquisas que evidenciaram os efeitos indesejáveis da assistência à saúde 

causados pelas falhas na qualidade. A mensuração da frequência de eventos 

adversos e a identificação das causas mais comuns têm sido importantes etapas 

adotadas por vários países para chamar a atenção para a gravidade do problema 

e para orientar o desenvolvimento de políticas nesse sentido (Mendes et al., 

2009). 

O movimento pela segurança do paciente iniciou-se na década de 1990, 

quando o primeiro estudo realizado sobre o assunto, o Harvard Medical Practice 

(HMP), indicou que 3,7% dos pacientes estudados sofreram eventos adversos, 

sendo que 14% dessas ocorrências foram fatais e 2/3 do total de eventos 

poderiam ter sido evitados (Brennan et al.,1991).  

Em 1999, o Institute of Medicine (IOM) publicou o relatório To Err is Human: 

Building a Safer Health Care System, onde apresentou que entre 44.000 e 98.000 

americanos morrem anualmente em função de erros relacionados à assistência à 
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saúde, gerando preocupação em esfera mundial (Kohn, Corringan, Donaldson, 

2000).  

Em 2001, o IOM apresentou o relatório chamado Crossing the Quality 

Chasm, no qual definiu seis dimensões para a qualidade em sistemas de saúde, 

referindo que assistência à saúde deveria ser segura; efetiva; ter objetivos 

centrados ao paciente; oportuna; eficiente e ter equidade. 

Assim, a qualidade do cuidado e a segurança do paciente assumem papel 

de relevância, sendo os anos posteriores a esses estudos reconhecidos como a 

“Era da Segurança”. A Organização Mundial da Saúde (OMS), por meio da 

Resolução WHA 55.18, aprovada em Maio de 2002 na 55º World Health 

Assembly com o tema “Qualidade da atenção: segurança do paciente” requer que 

os Estados membros voltem a sua atenção à segurança dos pacientes, que 

desenvolvam normas e padrões globais, que promovam um quadro de políticas 

baseadas em evidências e mecanismos para reconhecer internacionalmente a 

excelência na segurança do paciente e que encorajem a pesquisa (WHO, 2002). 

Dessa maneira, a temática tem sido amplamente debatida no meio 

assistencial e gerencial, bem como no setor acadêmico em função do significativo 

aumento do número de pacientes lesados, anualmente, nas instituições de saúde. 

Tais fatos têm levado os órgãos governamentais a implantar programas que 

viabilizem e adotem medidas, que visem garantir a segurança do paciente durante 

todos os processos de atendimento. 

A Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) define “segurança do 

paciente” como práticas seguras, tipos de processos ou estruturas cujas 

aplicações reduzem a probabilidade de eventos adversos resultantes da 

exposição a sistemas de saúde (AHRQ, 2001). 

Buscando uma definição mais ampla, Cassiani (2005) define a segurança do 

paciente como aspectos críticos no processo da qualidade em saúde e a 

descreve como a redução de atos inseguros no sistema de saúde, bem como a 

utilização das melhores práticas para conduzir a resultados positivos em 

pacientes. 
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A OMS, por sua vez, considera a segurança do paciente como a redução ao 

mínimo aceitável do risco de danos desnecessários, durante a atenção à saúde 

(WHO, 2008).  

Nessa mesma direção, Vincent (2009) coloca que segurança do paciente 

consiste em evitar, prevenir e melhorar os resultados adversos dos processos de 

assistência à saúde e que esta se fundamenta nos sistemas e nas pessoas, 

demandando a busca e a estimulação constante para que se tenha a alta 

confiabilidade nos processos, componente essencial de uma prática assistencial 

de qualidade, assegurando a confiança dos usuários em processos eficazes.  

Os processos que visam a segurança do paciente estimulam a repensar a 

assistência em saúde, com o objetivo de identificar a ocorrência de falhas antes 

que causem danos aos pacientes. Por sua vez, o atributo “segurança” foi a última 

dimensão a ser incluída de forma explícita no conceito de qualidade, passando de 

uma dimensão de certa forma desdenhada para o “boom” do século XXI, tornando 

a qualidade e segurança atributos indissociáveis (Gama, Saturno, 2013). 

Diante do impacto causado pela publicação dos surpreendentes relatórios, a 

OMS lançou a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, em 2004, 

manifestando nos países membros, incluindo o Brasil, o compromisso de 

desenvolver políticas públicas e práticas voltadas para a segurança do paciente. 

Para tanto, também em 2004, a Joint Commission on Acreditation of 

Healthcare Organizations (JCAHO, 2008) - importante organização de certificação 

de qualidade em assistência de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde - e seu 

ramo internacional, a Joint Commission International (JCI), foram designadas 

como o Centro Colaborador da OMS em “Soluções para a Segurança do 

Paciente”, estabelecendo metas anuais para segurança do paciente, listadas a 

seguir:  

 Meta 1 - identificar os pacientes corretamente; 

 Meta 2 - melhorar a comunicação efetiva; 

 Meta 3 - melhorar a segurança de medicamentos de alta-vigilância; 

 Meta 4 - assegurar cirurgias com local de intervenção corretos, 

procedimentos corretos e paciente correto; 
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 Meta 5 - reduzir o risco de infecções associadas aos cuidados de saúde; 

 Meta 6 - reduzir o risco de lesões ao paciente, decorrentes de queda. 

Na sequência, em 2005, é instituída a Rede Internacional de Enfermagem e 

Segurança do Paciente, com recomendações às organizações de ensino, aos 

profissionais e organizações de saúde, com representação dos EUA, México, 

Argentina, Equador, Chile e Brasil. Três anos depois, a Organização Pan-

Americana de Saúde institui a Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do 

Paciente (REBRAENSP), com os objetivos de compartilhar informações e 

conhecimentos na área de enfermagem e segurança do paciente, identificar 

problemas, interesses e prioridades relacionadas com a prática, pesquisa e 

educação da segurança dos pacientes, compartilhar metodologias e recursos 

tecnológicos e formar grupos regionais com o compromisso de ampliar a rede 

agregando novos profissionais e criando novos grupos de trabalho em suas 

regiões como estratégia de vinculação, cooperação e sinergia entre pessoas, 

instituições, organizações e programas interessados no desenvolvimento dos 

cuidados de saúde, gestão, pesquisa e informação e educação inicial e 

permanente da enfermagem em áreas relacionadas à segurança do paciente 

(Melleiro et al., 2012). 

O primeiro compromisso da Aliança Mundial para a segurança do Paciente, 

iniciado em 2005, foi relacionado ao controle de infecção em serviços de saúde, 

cujo direcionamento era “Clean care is safe care”. Nos anos 2007 e 2008, o 

segundo compromisso era focado nas cirurgias seguras: “Safe Surgery Saves 

Lives”. Já em 2009, foi lançado o desafio “Tackling Antimicrobial Resistance” 

(WHO, 2008). 

Juntamente com esses compromissos, a Aliança Mundial criou um grupo de 

especialistas com o intuito de padronizar os conceitos referentes ao tema 

“segurança do paciente”. Desse trabalho, surgiu a International Classification for 

Patient Safety (ICPS), uma categorização da informação acerca do assunto, 

utilizando um conjunto de conceitos padronizados e uma terminologia própria, 

resultando em uma classificação internacional com o objetivo de representar um 

ciclo de aprendizagem e de melhoria contínua, realçando a identificação, a 
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prevenção, a detecção e a redução do risco, a recuperação do incidente e a 

resiliência do sistema, conforme Figura 2 (WHO, 2009):  

Figura 2 – Esquema Conceitual da Classificação Internacional de segurança do paciente 

da OMS 

 
 

Fonte: World Health Organization (WHO); 2009. 
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Nesse contexto, a OMS tornou imperativa a necessidade de os países 

efetivarem o compromisso político, lançando planos, gerando alertas sobre 

aspectos sistêmicos e técnicos e realizando iniciativas que concorram para a 

garantia da segurança do paciente com base nas metas internacionais para a 

segurança do paciente, resumidas no Quadro1. 

Quadro 1 – Áreas de ação do Programa Segurança do Paciente da OMS 

Área de ação 1 O Desafio Global para a Segurança do Paciente pressupõe 

comprometimento e ações em segurança do paciente para minimização 

de risco em todos os países. Em 2005, foi lançado o primeiro Desafio 

Global para a Segurança do Paciente, focado na prevenção e redução 

de IRAS, com o tema “Uma Assistência Limpa é uma Assistência mais 

Segura”. Em 2007, o segundo Desafio Global de Saúde do Paciente 

teve foco na segurança cirúrgica, com o tema “Cirurgias Seguras salvam 

Vidas”. 

Área de ação 2 Pacientes pela Segurança do Paciente asseguram que a voz do 

paciente esteja no centro do movimento pela saúde do paciente em todo 

o mundo. 

Área de ação 3 Pesquisa em Segurança do Paciente envolve pesquisas 

internacionais para o conhecimento da natureza do dano ao paciente e 

desenvolvimento de ferramentas de prevenção. 

Área de ação 4 Taxonomia/Classificação Internacional para Segurança do Paciente 

desenvolve um sistema internacionalmente aceito de classificação da 

informação em segurança do paciente, promovendo efetivo aprendizado 

global. 

Área de ação 5 Relato e Aprendizagem promovem ferramentas valiosas de notificação, 

análise, investigação e abordagens que identificam fontes e causas de 

riscos, propiciando a realização de ações de aprendizado e prevenção 

de eventos adversos. 

Área de ação 6 Soluções para Segurança do Paciente tratam de intervenções e 

ações práticas para prevenção de dano ao paciente. 

Área de ação 7 Alto 5S difunde boas práticas para a mudança organizacional, clínica e 

de equipe, como: cuidados no preparo de soluções concentradas de 

eletrólitos; controle da medicação nas transições de cuidado; realização 

de procedimentos corretos nos sítios corretos; prevenção de falhas de 

comunicação durante a passagem de plantão; prevenção e redução de 

IRAS. 

Área de ação 8 Tecnologia para segurança do paciente foca na utilização de novas 

tecnologias para promoção da segurança do paciente. 

Área de ação 9 Gerenciando conhecimento irá reunir e compartilhar conhecimentos 

sobre a evolução mundial da segurança do paciente. 
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Área de ação 10 Eliminando infecção da corrente sanguínea associada a cateter 

central concentrará esforços mundiais para ações de prevenção, 

controle e eliminação deste tipo de infecção em serviços de saúde. 

Área de ação 11 Educação para cuidado seguro desenvolve guias curriculares para 

estudantes da área da saúde, voltados para a segurança do paciente. 

Área de ação 12 Prêmio de segurança envolverá prêmios internacionais de excelência 

no campo da segurança do paciente, impulsionando mudança e 

melhoria nesta área. Parto seguro e segurança do recém-nascido. 

Área de ação 13 Check-lists para a área da saúde vem desenvolvendo outras listas de 
verificação de segurança em serviços de saúde (após averiguação do 
sucesso da Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica, na diminuição 
da morbidade e mortalidade de pacientes, tais como: check-lists para 
Influenza A (H1N1), parto seguro e segurança do recém-nascido). 

Fonte: WHO Patient Safety - programme areas; 2016.  

 

Nessa perspectiva, a temática segurança do paciente coloca-se como foco 

renitente de pesquisas na área da saúde a partir da década de 2000, passando a 

ser internacionalmente reconhecida como uma dimensão inerente à qualidade em 

saúde e representada como um dos maiores desafios para a excelência dos 

serviços do setor saúde.  

Whatcher (2010) afirma que o moderno movimento para segurança do 

paciente substitui o “The blame and shame game”, expressão que exprime a 

prática da culpabilidade individual pelos erros na assistência à saúde, por uma 

nova abordagem, conhecida como “Systems thinking”, expressão que exprime a 

ideia de repensar os processos assistenciais em busca das correções 

necessárias. Este paradigma pressupõe a condição humana – isto é, que 

humanos erram – e conclui que a segurança do paciente depende da criação de 

sistemas que antecipem os erros e também os previnam ou os interceptem antes 

que causem dano. Essa abordagem tem sido a pedra fundamental das melhorias 

em segurança em outros segmentos de alto risco, mas pouco discutida na área 

da saúde até recentemente. 

O mesmo autor sustenta, ainda, que a complexidade do trabalho na área da 

saúde maximiza os riscos. Assim como pilotos, soldados e outros profissionais 

treinados para trabalhar em ocupações de alto risco, profissionais da saúde são 

preparados para realizar muitas tarefas específicas, com a necessidade de alto 

grau de acurácia. Mas diferentemente da maioria dessas outras profissões, as 
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atividades na área da saúde tipicamente combinam três tipos bem diferentes de 

tarefas: comportamentos conscientes (decisões complexas e julgamentos), 

interação com o usuário e inúmeros comportamentos automáticos. Dessa forma, 

há uma crescente apreciação da importância de se ter uma equipe adequada, 

bem treinada e descansada, encarregada do cuidado ao paciente. 

Nessa direção, em 2011, foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) o Regulamento Técnico que estabelece os Requisitos de 

Boas Práticas para Funcionamento de Serviços de Saúde, nos termos da 

Resolução n.º 63, fundamentado na qualificação, na humanização da atenção e 

gestão, e na redução e controle de riscos aos usuários e meio ambiente, definindo 

sua abrangência a todos os serviços de saúde no país, sejam eles públicos, 

privados, filantrópicos, civis ou militares, incluindo aqueles que exercem ações de 

ensino e pesquisa (Brasil, 2011). 

Em 1º de abril de 2013, instituiu-se o Programa Nacional de Segurança do 

Paciente (PNSP) pela Portaria nº 529 (Brasil, 2013), considerando que a gestão 

de riscos voltada para a qualidade e segurança do paciente engloba princípios e 

diretrizes, como a criação de cultura de segurança, a execução sistemática e 

estruturada dos processos de gerenciamento de risco, a integração com todos os 

processos de cuidado e articulação com os processos organizacionais dos 

serviços de saúde, as melhores evidências disponíveis, a transparência, a 

inclusão, a responsabilização e a sensibilização e capacidade de reagir a 

mudanças e a necessidade de se desenvolver estratégias, produtos e ações 

direcionadas aos gestores, profissionais e usuários da saúde sobre segurança do 

paciente, que possibilitem a promoção da mitigação da ocorrência de evento 

adverso na atenção à saúde.  

O PNSP tem como objetivos:  

I - contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os 
estabelecimentos de saúde do território nacional; II - promover e apoiar a 
implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente em 
diferentes áreas da atenção, organização e gestão de serviços de saúde, 
por meio da implantação da gestão de risco e de Núcleos de Segurança 
do Paciente nos estabelecimentos de saúde; III - envolver os pacientes e 
familiares nas ações de segurança do paciente; IV - ampliar o acesso da 
sociedade às informações relativas à segurança do paciente; V - 
produzir, sistematizar e difundir conhecimentos sobre segurança do 
paciente; e VI - fomentar a inclusão do tema segurança do paciente no 
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ensino técnico e de graduação e pós-graduação na área da saúde 
(Brasil, 2013). 

O PNSP tem quatro eixos: o estímulo a uma prática assistencial segura; o 

envolvimento do cidadão na sua segurança; a inclusão do tema no ensino; e o 

incremento de pesquisa sobre o tema. A cultura de segurança do paciente é 

elemento que perpassa todos esses eixos, conforme apresentado no Quadro 2. 

Quadro 2 – Conceitos de cultura de segurança do paciente na Portaria MS/GM nº 

529/201339 

Cultura na qual todos os trabalhadores, incluindo profissionais envolvidos no cuidado e gestores, 

assumem responsabilidade pela sua própria segurança, pela segurança de seus colegas, 

pacientes e familiares. 

Cultura que prioriza a segurança acima de metas financeiras e operacionais 

Cultura que encoraja e recompensa a identificação, a notificação e a resolução dos problemas 

relacionados à segurança. 

Cultura que, a partir da ocorrência de incidentes, promove o aprendizado organizacional. 

Cultura que proporciona recursos, estrutura e responsabilização para a manutenção efetiva da 

segurança. 

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde, 2013. 

 

Ainda em 2013, com o objetivo estabelecer ações para a promoção da 

segurança do paciente e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde, foi 

instituída a Resolução – RDC Nº 36. Esta dispõe que a direção do serviço de 

saúde deve constituir o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) e nomear a sua 

composição, conferindo aos membros autoridade, responsabilidade e poder para 

executar as ações do Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde 

(Brasil, 2013).  

Uma década e meia após a publicação do relatório To Err Is Human, 

especialistas convocados pela National Patient Safety Foundation discutiram o 

estado atual da segurança do paciente, afirmando que, apesar do crescimento da 

conscientização sobre o assunto, o sistema de assistência à saúde continua a 

operar com baixo grau de confiabilidade, indicando que os pacientes 
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frequentemente sofrem danos que podiam ter sido evitados ou mitigados durante 

suas interações com o sistema de assistência à saúde.  

Intitulado como “Livres de danos: acelerar a melhoria da segurança do 

paciente quinze anos depois de To Err Is Human”, esse recente relatório traz oito 

recomendações estratégicas para conduzir melhorias na segurança do paciente 

na nova década e além, a fim de refazer o compromisso e dar prioridade à 

segurança do paciente em geral, e à meta de eliminar os danos aos pacientes, 

em particular (National Patient Safety Foundation, 2015). 

O Quadro 3, a seguir, apresenta essas 8 recomendações específicas, as 

quais são baseadas no estabelecimento de uma abordagem global de sistemas e 

de uma cultura de segurança.  

Quadro 3 – Recomendações para obter segurança total de sistemas 

1. Garantir que os líderes estabeleçam e mantenham uma cultura de segurança  

Melhorar a segurança exige uma cultura organizacional que habilite e priorize a segurança. A 

importância da mudança cultural precisa ser levada ao primeiro plano, em vez de ser tratada como 

suporte para várias outras atividades de segurança. 

2. Criar supervisão centralizada e coordenada da segurança do paciente 

A otimização das iniciativas de segurança do paciente exige envolvimento, coordenação e 

supervisão de órgãos dirigentes nacionais e outras organizações de segurança. 

3. Criar um conjunto comum de métricas de segurança que reflitam resultados 

significativos 

Medição é fundamental para promover melhorias. Para promover a segurança, é preciso 

estabelecer métricas padrão em todo o universo da assistência à saúde e criar formas para 

identificar e medir os riscos e perigos proativamente. 

4. Aumentar o financiamento de pesquisa em segurança do paciente e na ciência da 

implementação  

Para promover avanços substanciais na segurança do paciente, tanto a ciência da segurança 

quanto a ciência da implementação devem ser desenvolvidas para que se entenda mais 

completamente os perigos da segurança e as melhores maneiras de preveni-los. 

5. Abordar a segurança em todo o universo da assistência à saúde    

Os pacientes merecem assistência segura em todos os ambientes. As organizações de 

assistência à saúde precisam de melhores ferramentas, processos e estruturas para oferecer 

assistência com segurança e avaliar a segurança da assistência em vários ambientes. 
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6. Apoiar a mão de obra de assistência à saúde  

Segurança da mão de obra, ânimo e bem-estar são absolutamente necessários para fornecer 

assistência segura. Enfermeiros, médicos, médicos assistentes, farmacêuticos, técnicos e outros 

precisam de apoio para desenvolver seu potencial mais alto como curadores. 

7. Associar-se a pacientes e famílias para promover uma assistência mais segura 

Pacientes e famílias precisam estar ativamente engajados em todos os níveis da assistência à 

saúde. Na sua essência, o engajamento do paciente tem a ver com o livre fluxo de informações de 

e para o paciente. 

8. Garantir que a tecnologia seja segura e otimizada para aumentar a segurança do paciente 

Otimizar os benefícios da segurança e minimizar as consequências involuntárias da tecnologia da 

informação na saúde é fundamental. 

Fonte: National Patient Safety Foundation, 2015. 

 

Cabe ressaltar que o conceito de cultura de segurança foi criado fora do 

setor de assistência à saúde, em estudos de organizações de alta confiabilidade, 

e indica uma cultura que minimiza consistentemente os eventos adversos, mesmo 

ao realizar um trabalho intrinsecamente perigoso e complexo. Organizações de 

alta confiabilidade mantêm um compromisso com a segurança em todos os 

níveis, de provedores de vanguarda a gerentes e executivos, com um 

compromisso da liderança de realizar operações consistentemente seguras 

(AHRQ, 2014). 

Nesse sentido, e de acordo com o apresentado neste capítulo, crescentes 

iniciativas vêm sendo discutidas, elaboradas e implementadas, no intuito de 

ampliar e criar políticas que promovam a segurança nos serviços de saúde; 

todavia, há necessidade imediata de verticalizar essa temática na formação de 

futuros profissionais, reforçando a premissa do desenvolvimento do trabalho 

qualificado e da cultura de segurança.  

Assim, o Canadian Safety Institute (CPSI) propôs, em 2008, um Modelo das 

Competências de seis domínios básicos para a segurança, a fim de educar os 

profissionais de saúde e permitir o seu uso como ferramenta para construção de 

um sistema de saúde mais seguro. 
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As competências de segurança formam uma estrutura altamente relevante, 

clara e prática, projetada para todos os profissionais de saúde. São elas: 

 Contribuir para a cultura de segurança do paciente;  

 Trabalhar em equipes para a segurança do paciente; 

 Comunicar-se efetivamente para a segurança do paciente; 

 Gerenciar riscos à segurança; 

 Otimizar fatores humanos e ambientais; 

 Reconhecer, responder e revelar eventos adversos (Frank, Brien, 2008).  

 

No Brasil, Carraro et al. (2012) investigaram o conhecimento dos 

acadêmicos de enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina frente à 

temática “segurança do paciente” e as relações desta com o ensino da 

biossegurança, e constataram que os acadêmicos têm conhecimentos sobre as 

questões de biossegurança e as relacionam com a preservação da segurança do 

paciente e sua família em ambiente hospitalar, porém consideraram que a 

utilização de estratégias educacionais para sensibilizar e para capacitar 

profissionais para uso das tecnologias precisa ser desenvolvida de maneira 

ampliada no intuito de fomentar as práticas de segurança visando a melhoria do 

desempenho do enfermeiro e a promoção da segurança. Os pesquisadores ainda 

declararam que a utilização das metodologias ativas de ensino-aprendizado 

permite aos alunos a possibilidade de articular teoria e prática e, de certo modo, 

mobiliza os conhecimentos sobre segurança com temas que foram discutidos ao 

longo da disciplina.  

Outro estudo, realizado por Belela-Anacleto et al. (2013) a fim de identificar a 

perspectiva de docentes e universitários da área da saúde sobre aspectos 

relacionados à higienização das mãos e infecções relacionadas à assistência à 

saúde no cotidiano de sua prática, desvelou que, embora a maior parte dos 

universitários tenha afirmado ter obtido aprendizado formal sobre conteúdos 

relativos à segurança do paciente no decorrer de sua formação, mais da metade 

dos docentes afirmou não ministrar tal temática no curso de graduação em 

enfermagem.  



 
68 Segurança do paciente como dimensão da qualidade da assistência à saúde e sua inserção 

nos cursos de graduação em saúde 

Com a criação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES), Lei n° 10.861/2004, a qualidade, a relevância e a adequação da 

formação em nível superior às necessidades de desenvolvimento do país 

tornaram-se parâmetros essenciais para a avaliação dos cursos de graduação. A 

parceria entre o Ministério da Educação e Ministério da Saúde tem permitido criar 

mecanismos para viabilizar a articulação entre educação superior e saúde, 

visando a formação de profissionais coerente com o Sistema Único de Saúde 

(SUS) (Haddad et al., 2006).  

A aproximação entre Universidade e a realidade dos serviços aprimorará 
a qualidade dos serviços prestados. Fará com que a produção 
acadêmica nas áreas de ensino, pesquisa e serviços, constantemente, 
espelhada na pressão das demandas do mundo real, possa se tornar 
mais relevante à sociedade. A verdadeira autonomia deve, sim, tornar a 
Academia menos vulnerável a pressões de caráter mais imediatistas, 
mas deve conectá-la cada dia mais firmemente às necessidades da 
sociedade (Saraiva Felipe, 2005 apud Haddad, 2006. p.19). 

Wakefield et al. (2005) expõem que profissionais de saúde que recebem 

pouca educação sobre redução de danos e técnicas de gerenciamento de erros e 

culturas organizacionais, desacreditam que medidas simples como lavagem de 

mãos, sejam satisfatórias.  

No âmbito da educação médica, Halbach e Sullivan (2005) apoiam o 

trabalho realizado com base em discussões francas entre professores e 

estudantes de medicina sobre as questões de segurança do paciente. E embora 

estes autores reconheçam uma escassez de evidências para a incorporação de 

prática segura no ensino das profissões de saúde, defendem o uso de estratégias 

de aprendizagem experimentais. Incluem que as interações entre alunos e 

educadores devem ser amplificadas e constituídas de simulações, role-play e 

discussões em grupo, a fim de oportunizar o aumento do conhecimento sobre a 

segurança do paciente e, por sua vez, evitar a ocorrência de erros. 

Considerando que a segurança do paciente não é uma questão específica 

de uma única profissão da saúde e que o processo ensino-aprendizagem desses 

profissionais deve incluir competências de segurança do paciente, em 2009, a 

OMS criou o Patient Safety Curriculum Guide, desenvolvido para atender a esta 

demanda com uma abordagem única e garantir a aprendizagem nessa temática 

aos profissionais de saúde.  
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O Patient Safety Curriculum Guide foi elaborado a partir da experiência bem-

sucedida do Australian Patient Safety Education Framework. O guia autraliano é 

centrado em 22 tópicos de aprendizagem, sendo 7 princípios e cada um 

abrangendo três domínios: conhecimento, habilidade e comportamento 

(Australian Council for Safety and Quality in HealthCare, 2005). 

A OMS não utilizou os 22 tópicos do guia australiano e inseriu a abordagem 

dos procedimentos invasivos e prevenção de infecção. O Patient Safety 

Curriculum Guide, na prática, é usado para a educação dos profissionais de 

saúde de graduação e pós-graduação em segurança do paciente e pode ser 

adaptado e incorporado, em parte ou em sua totalidade, nos currículos 

universitários, tendo em conta as diferentes necessidades de diferentes currículos 

de graduação das profissões de saúde no contexto nacional e internacional. A sua 

abordagem baseada em tópicos facilita a inclusão em programas de educação de 

saúde e permite que as IES decidam quais temas exigem maior atenção para 

cada profissão. Os tópicos são: 

1. O que é segurança do paciente; 

2. Razões pelas quais a aplicação dos fatores humanos é importante para 

a Segurança do Paciente; 

3. Entendimento dos sistemas e do efeito de complexidade no cuidado ao 

paciente; 

4. Ser um participante de uma equipe eficaz; 

5. Aprendendo com os erros para evitar danos; 

6. Compreensão e gestão de riscos clínicos; 

7. Utilização de métodos de melhoria da qualidade para a melhoria da 

assistência; 

8. Interação com pacientes e cuidadores; 

9. Prevenção e controle da infecção; 

10. Segurança do Paciente e procedimentos invasivos; 

11. Melhora na segurança da medicação (WHO, 2009). 
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Um estudo britânico sobre o impacto do ensino-aprendizagem e a prática da 

segurança do paciente na universidade, nas organizações e no cuidado destacou 

que o ensino sobre segurança do paciente precisa ser mais explícito e integrado 

aos currículos de saúde (Pearson, Steven, 2009). 

No mesmo sentido, Killam et al. (2012), em pesquisa realizada no Canadá 

com alunos de graduação em enfermagem, concluíram que atualmente não existe 

uma estratégia nacional que prescreva uma abordagem unificada para tratar a 

temática “segurança do paciente” nos currículos dos cursos de enfermagem. 

Afirmam, também, que não há normas sobre a inclusão de temas específicos em 

disciplinas de segurança, assim como não há carga horária estabelecida para o 

ensino da segurança em sala de aula, laboratório ou ambientes clínicos.  

Os desafios para o desenvolvimento da cultura de segurança do paciente 

são imensos, como temos visto até aqui, mas não intransponíveis, e englobam a 

necessidade de estabelecimento de estratégias efetivas em três âmbitos: 

formação de profissionais da saúde, assistência em todos os níveis de atenção à 

saúde e pesquisa (Urbanetto, Gerhardt, 2013). 

No ensino, os autores anteriormente citados afirmam que a temática 

“segurança do paciente” deve perpassar todo o currículo e enfocar 

especificidades de riscos e medidas preventivas de dano nos variados cenários 

de assistência à saúde. Deve ser desenvolvido por meio de ações de ensino-

aprendizagem em que o aluno e o educador vivenciem práticas significativas, que 

repercutam em uma atuação segura ao longo da formação e que se sustentem 

também na atuação profissional. Para esse fim, os educadores precisam manter 

estratégias de educação permanente/continuada e os projetos pedagógicos dos 

cursos de graduação, pós-graduação e técnicos precisam de alinhamentos claros, 

para que este aspecto não seja minimizado dentre outros tão importantes no 

ensino em saúde. 

O guia da OMS pode servir de base para o desenvolvimento da formação de 

educadores no Brasil e merece destaque pela necessidade de inclusão do tema 

segurança do paciente nos currículos de graduação da área da Saúde. Essa 

medida pode ser capaz de mudar o meio ao seu redor para impulsionar a 

qualidade de cuidados, tornando a área cada vez mais segura (Brasil, 2014). 



 
71 Segurança do paciente como dimensão da qualidade da assistência à saúde e sua inserção 

nos cursos de graduação em saúde 

Bohomol (2014) menciona estratégias que precisam ser aplicadas para o 

desenvolvimento de ações a favor da segurança do paciente e entre elas aponta 

como fundamental a educação dos futuros profissionais, disponibilizando para a 

sociedade os egressos com perfil que atenda às necessidades da população em 

todos os níveis de atenção, diferentes cenários de assistência e em processos 

sociovitais, contribuindo de forma significativa na qualidade dos serviços e 

trazendo segurança e satisfação aos usuários e ainda ressalta que a segurança 

do paciente é uma disciplina que integra todas as áreas de cuidado à Saúde, 

noção que viemos construindo até aqui.  

Embora os princípios e conceitos de segurança do paciente sejam 

reconhecidos como uma parcela importante da educação e formação profissional 

em saúde, muitos profissionais de saúde e acadêmicos encontram dificuldades 

quanto à forma de integrar a temática no ensino de cuidados de saúde e cuidados 

clínicos. Desse modo, apesar de constantes iniciativas locais e globais para a 

segurança do paciente, sabe-se que a ocorrência de eventos adversos só será 

reduzida e gerida de forma eficaz pelos profissionais de saúde quando estes 

estiverem conscientes e integrados dos princípios de segurança do paciente e 

conhecimento de sua prática diária (Leotsakos et al., 2014). 

O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria da Gestão do Trabalho e da 

Educação em Saúde (SGTES) desenvolve, desde 2005, o Programa Nacional de 

Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde), que em 2001 se 

articulou ao Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde). 

Esses programas pretendem: mudar as graduações das profissões da Saúde, 

adequando os perfis profissionais por meio da formação em serviço; diversificar 

os cenários de educação pelo trabalho; articular a ação hospitalar com a ação de 

toda a rede de cuidados do sistema de saúde; envolver os gestores de saúde, os 

estudantes, os órgãos de gestão da educação e o controle social no SUS na 

condução da política nacional; qualificar os sistemas de avaliação do ensino com 

compromisso institucional com o SUS; e apoiar a formação e a capacitação do 

docente (Brasil, 2007). 

Em 2010, foi lançada a Comissão de Educação para Profissionais de Saúde 

para o Século 21. Uma iniciativa independente, liderada por um grupo 

diversificado de 20 representantes em todo o mundo, que adotou uma perspectiva 
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mundial para promover a saúde, recomendando inovações pedagógicas e 

institucionais para fomentar uma nova geração de profissionais de saúde que 

estaria mais bem preparada para enfrentar os desafios de saúde atuais e futuros. 

A Comissão, embora não esteja focada especificamente na segurança do 

paciente, destacou os pontos fracos da formação profissional em saúde, a saber:  

Incompatibilidade de competências às necessidades do paciente; rigidez 
curricular e pedagogia estática, má aprendizagem em trabalho em 
equipe insuficiente; foco técnico limitado, estreita compreensão do 
contexto vivido e liderança enfraquecida para melhorar o desempenho 
do sistema de saúde (Frenk et al., 2010, p. 5)  

Desse modo, podemos afirmar que incorporar os conhecimentos sobre 

segurança do paciente na formação dos profissionais da saúde, reconhecendo os 

fatores de risco para a ocorrência de incidentes e o impacto nos indivíduos e no 

sistema de saúde, é necessário. Os conceitos fundamentais em segurança do 

paciente, bem como o panorama de sua origem e seus rumos, podem ser 

inseridos nas diversas atividades dos grupos de PET-Saúde por meio de 

vivências, discussões e proposições de qualificação das diversas ações e 

atividades desenvolvidas no SUS (Brasil, 2007). 

Sabe-se que a abordagem da temática no currículo dos cursos de 

graduação é mais frequente em países desenvolvidos, como nos Estados Unidos 

da América (EUA) e no Reino Unido, e, em geral, ocorre como disciplina optativa, 

não havendo inclusão formal na estrutura curricular educacional em saúde. 

Embora sejam evidenciadas divergências quanto ao planejamento dos cursos 

oferecidos, resultados de estudos revelam maior conhecimento, aprimoramento 

das habilidades e atitudes por parte dos universitários, no contexto da segurança 

do paciente, após a execução. Considera-se que todos os membros da equipe 

multiprofissional, incluindo os discentes, devem ser capazes de reconhecer 

situações de risco, de notificar erros e eventos adversos de forma sistemática, de 

analisar o sistema e de revelar a ocorrência aos pacientes e familiares, 

contribuindo para a promoção da segurança e da qualidade do cuidado, desde 

que tenham preparo, orientação e suporte adequados (Madigosky et al., 2006; Nie 

et al., 2011).  
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Nesse âmbito, Leung e Patil (2010), em estudo feito com alunos do 4º ano 

de graduação em medicina da Universidade de Hong Kong, evidenciaram que a 

maioria dos estudantes participantes acredita que erros médicos são inevitáveis e 

mais de 25% afirmaram que “os médicos competentes não cometem erros". 

Quase metade dos alunos coloca que, na incerteza do que deve ser feito, não se 

deve prestar assistência ao paciente, e mais de 80% concordaram que a 

estratégia mais eficaz para evitar o erro é "trabalhar duro e ter mais cuidado".  

Os autores ainda apontam que existe uma lacuna no conhecimento desses 

estudantes sobre questões de segurança do paciente e mais de 80% deles 

apoiam a introdução de um novo programa de graduação. 

Wachter (2013) apresenta as 12 recomendações do Lucian Leap Institute 

para melhorar a educação para a segurança do paciente em curso de medicina, 

nas quais se destacam os seguintes aspectos relacionados ao currículo:  

[...] Recomendação 5: as faculdades de medicina deveriam conceituar e 
tratar a segurança do paciente como uma ciência que inclui o 
conhecimento sobre a relação entre causalidade e mitigação do erro, os 
conceitos de fatores humanos, a ciência da melhoria da segurança, a 
teoria e a análise de sistemas, o desenho e o redesenho de sistemas, a 
formação de equipes e a abertura da informação relativa ao erro e às 
desculpas [...]. Recomendação 8: [...] estabelecer uma educação em 
segurança do paciente com as características aqui descritas como 
currículo obrigatório; e definir competências para graduandos em 
medicina (Whachter, 2013, p.310-11). 

Assim, acreditamos ser imprescindível repensar os desafios a serem 

enfrentados no ensino da segurança do paciente, em todas as profissões de 

saúde e evidenciar o impacto das ações dos futuros profissionais, para a 

construção de um cenário seguro ao paciente/família e trabalhadores.  

Diante dessas considerações, apresentamos, no próximo capítulo, o 

caminho metodológico percorrido para o alcance do objetivo deste estudo.  

 

 

 



 

 

 



 

CAPÍTULO 3  
Caminho metodológico 
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3.1 A ESCOLHA PELA PESQUISA QUALITATIVA 

 

“A pesquisa é um trabalho artesanal que não prescinde da 
criatividade, realiza-se fundamentalmente por uma linguagem 
baseada em conceitos, proposições, hipóteses, métodos, e técnicas, 
linguagem esta que se constrói com um ritmo próprio e particular”.  

Minayo, (2010a) 

 

 

A pesquisa qualitativa ganhou força no final do século XIX, inicialmente 

como forma de contraposição à abordagem quantitativa em investigações dos 

fenômenos humanos e sociais (Bogdan, Biklen, 1994). Os referidos autores, 

ainda, afirmam que:  

Conduzir investigação qualitativa assemelha-se mais ao estabelecimento 
de uma amizade do que de um contrato. Os sujeitos têm uma palavra a 
dizer no tocante à regulação da relação, tomando decisões constantes 
relativamente à sua participação (1994, p. 76). 

Denzin e Lincoln (2006) consideram a pesquisa qualitativa como sendo uma 

atividade situada que localiza o observador no mundo. Logo, essas práticas e 

matérias interpretativas dão visibilidade ao mundo, transformam-no em uma série 

de representações e significações realizadas pelos próprios sujeitos da ação. 

Nesse nível, a pesquisa qualitativa envolve uma abordagem naturalista, 

interpretativa do mundo circundante, o que significa que os pesquisadores 

estudam as coisas em seus cenários naturais, tentando entender, ou interpretar, 

os fenômenos em termos dos significados que as pessoas a eles conferem. 

Minayo (2012) infere que a análise qualitativa de um objeto de investigação 

concretiza a possibilidade de construção de conhecimento e possui todos os 

requisitos e instrumentos para ser considerada e valorizada com um constructo 

científico. 
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Assim sendo, para conhecermos a percepção dos docentes e discentes 

acerca da segurança do paciente, foi necessário tomar parte das experiências, 

vivências e reflexões dessa população do estudo para, assim, compreender, 

interpretar e articular as informações recebidas.  

Portanto, levando-se em conta que a escolha do procedimento e das 

técnicas adequadas é o ponto crucial para o desenvolvimento e fidedignidade dos 

resultados da pesquisa, entendemos que a metodologia qualitativa seria a mais 

adequada para o alcance do objetivo, culminando em um estudo qualitativo com 

delineamento exploratório descritivo, na modalidade estudo de caso. 

Desse modo, a opção pelo estudo de caso permite uma investigação em 

contexto real e um conhecimento particularizado, numa perspectiva de 

descoberta, do processo e do produto. O conhecimento é construído 

dialogicamente, entre o investigador e o leitor, pela produção e recepção de uma 

escrita científica, estruturada, interpretativa e crítica (Coimbra, Martins, 2013).  

 

3.2 ASPECTOS ÉTICOS 

 

A presente pesquisa foi encaminhada ao Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Escola de Enfermagem da USP, através da Plataforma Brasil, sob 

protocolo nº 1.180.502 (Anexo 2) respeitando-se os trâmites legais estabelecidos 

por esse órgão. Na sequência, foi encaminhada carta (Apêndice A) ao supervisor 

pedagógico do CEUNSP e após sua anuência foi realizado convite aos docentes 

e discentes dos cursos da Faculdade de Saúde e Ciências da Vida (FSCV), tanto 

do período diurno como noturno, com a apresentação dos objetivos da pesquisa. 

Mediante a aceitação espontânea, foi solicitada a autorização formal para a 

realização das entrevistas por meio do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice B), elaborado conforme as normas da Resolução 466/12, 

que versa sobre os aspectos éticos em pesquisas envolvendo seres humanos 

(Conselho Nacional de Saúde, 2012).  

Após a explicitação da preservação dos aspectos éticos, foram agendadas 

as entrevistas conforme a conveniência e preferência de cada participante. Para a 



 
79 Caminho metodológico 

realização das entrevistas foram garantidos os direitos de cada um por meio da 

seguinte abordagem: 

 Esclarecimentos sobre a finalidade da pesquisa, garantidos os direitos de 

recusa na participação; 

 Participação espontânea com plena liberdade para desistir de participar, 

não importando a fase em que a pesquisa se encontre, sem que se sofra 

dano ou prejuízo de qualquer ordem; 

 Autorização, por escrito, em impresso próprio, na qual o pesquisador se 

compromete a empregar os dados obtidos apenas com a finalidade de 

estudo. 

 

3.3 CONTEXTO DA INVESTIGAÇÃO 

 

Esta pesquisa teve como local, o CEUNSP – Campus I, localizado no 

município de Itu-SP, particularmente a Faculdade de Saúde e Ciências da Vida. 

O CEUNSP tem significativa história dedicada à causa da Educação, com 

trajetória que se identifica com as características da região do Médio Tietê. Nas 

últimas décadas tem evoluído em consonância com as tendências da educação 

brasileira, tanto no que se refere ao aspecto da crescente oferta de oportunidades 

de acesso aos distintos níveis da hierarquia educacional, como no que se refere 

ao crescimento qualitativo, em contínuo aperfeiçoamento. 

Em 1958, foi fundada em Itu a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

Nossa Senhora do Patrocínio, primeira Instituição de ensino superior na região, 

formando gerações de professores licenciados em diversas áreas do saber. 

Em fins de 1970, a Sociedade de Educação Nossa Senhora do Patrocínio 

(SENSP) assumiu a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Nossa Senhora do 

Patrocínio. Acompanhando o processo de desenvolvimento regional e a evolução 

da Educação Brasileira, a SENSP ampliou os cursos superiores, criou Colégios 

com Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino 

Profissionalizante e Educação para Jovens e Adultos, bem como novas 
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Faculdades, que alavancaram o desenvolvimento regional pela existência de 

cursos superiores voltados a diferentes áreas do conhecimento. 

O CEUNSP se firmou como polo de qualidade, sendo reconhecido na região 

como formador de excelentes quadros, tradicionalmente nas áreas das Ciências 

Humanas e Sociais e atualmente também nas áreas das Ciências Exatas, 

Tecnológicas e da Saúde, que contempla os cursos de enfermagem, biomedicina, 

estética, farmácia, fisioterapia, nutrição e psicologia. Todos eles criados a fim de 

atender às necessidades regionais de capacitação voltadas à qualidade de vida e 

com vistas à promoção especialmente da assistência, educação, saúde e 

trabalho, em consonância com a constante expansão e desenvolvimento de 

novas necessidades, geradas pelo grande crescimento econômico, tecnológico e 

social atuais.  

Constituindo-se de dezenas de Cursos, as Faculdades Nossa Senhora do 

Patrocínio reivindicaram, em 1998, quarenta anos após a sua constituição 

original, sua estruturação como Centro Universitário. 

A aprovação deste pedido, após minucioso estudo das condições de oferta 

dos seus Cursos, deu-se por intermédio do Parecer CES/CNE nº 394/98 e do 

Decreto Presidencial de 1º de Julho de 1998, publicado no D.O.U. aos 02 de 

Julho de 1998, Seção I, página 07, no qual ficaram definidos o Campus de Itu 

como sede e Campus de Salto como Unidade Acadêmica fora da sede. 

Foi então criada a Faculdade Cidade de Salto, a primeira Faculdade 

instalada na cidade e, como acontecera em Itu, esta também respondeu a uma 

forte e antiga reivindicação da comunidade local, o que se reforçou por ocasião da 

criação da Faculdade de Direito, de Engenharia e Arquitetura e dos cursos de 

Tecnologia. 

As novas prerrogativas legais do Centro Universitário, bem como a 

dimensão voltada não apenas ao Ensino, mas também à geração de 

conhecimento e extensão de serviços à comunidade, levaram a um radical 

redirecionamento do Projeto Pedagógico Institucional, que passou a expandir as 

áreas de formação acadêmica, pela ampliação dos Programas de Pós-Graduação 

Lato Sensu e de Extensão. 
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A criação de Cursos na área de Saúde e na Área de Exatas e Tecnológicas 

supriu a necessidade de alcançar a universalidade dos campos do saber, ao 

mesmo tempo em que abriu novos horizontes para a formação dos jovens dessa 

região, que antes se deslocavam para cidades mais distantes a fim de terem 

acesso a esses cursos. 

A SENSP sempre procurou inserir suas Faculdades no contexto sócio-

econômico-cultural da região como um todo. Sua presença na vida e na história 

da região do Vale do Médio Tietê é reconhecida por todos, dada à qualificação de 

seus egressos, sua participação e influência no mercado de trabalho, na solução 

dos problemas regionais e também na forma como ocorreram sua constituição e 

expansão, em todos os níveis da Educação. 

O papel de liderança na geração e transmissão de conhecimentos 

impulsionou o CEUNSP para a participação em estudos e busca de soluções 

integradas à região. 

A missão do CEUNSP não é isolada e privativa de sua comunidade interna e 

sim parte integrante da história de crescimento de onde se insere. Por isso, nunca 

é estática, ao acompanhar o crescimento dessa região, do País e das 

metodologias e processos educacionais modernos, presentes na sociedade da 

informação, da comunicação e do conhecimento. Essa consciência é resultado da 

reflexão dos integrantes da estrutura administrativa e acadêmica e iluminam a 

construção dos PPC e das atividades de ensino e extensão do CEUNSP.  

O CEUNSP tem por missão: acompanhar a evolução científica, tecnológica e 

cultural, gerar e disseminar conhecimentos, disponibilizando-os para a sociedade 

por intermédio do ensino, de práticas investigativas, serviços e ações extensionais 

e formar competentes profissionais de nível superior, em Cursos de Graduação e 

Pós-Graduação, na modalidade presencial, para que atuem de forma ética, 

responsável, criativa e empreendedora, propiciando melhoria na qualidade de 

vida das pessoas e o desenvolvimento sócio-econômico-cultural das instituições 

da Região, do Estado de São Paulo e do País. 

Suas diretrizes fundamentais são os focos que se seguem, os quais 

repercutem na formulação e desenvolvimento dos objetivos gerais e específicos, 
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bem como nos PPC dos cursos. Elas constituem bases teórico-metodológicas 

sobre as quais se assentam as atividades previstas:  

a) Qualidade e Ética na formação das pessoas, para que possam exercer 

sua profissão com competência técnica e responsabilidade social; 

b) Integração entre ensino, práticas investigativas e extensão de serviços, 

como forma de valorizar a base teórica do conhecimento, gerar 

condições para o estudo continuado e oferecer serviços a órgãos, 

instituições e pessoas, pelas atividades acadêmicas. 

c) Apoio e estímulo à capacitação dos docentes e colaboradores, como 

diretriz para a qualidade do ensino. 

d) Apoio e estímulo aos estudantes em geral, com programas que 

colaboram com a sua formação e, sobretudo, com os estudantes em 

situação financeira difícil ou deficiências de formação educacional 

anterior. 

e) Disponibilização prioritária de infraestrutura moderna e atualizada, de 

laboratórios, bibliotecas, clínicas e serviços ao desenvolvimento 

acadêmico. 

f) Alicerce das práticas acadêmicas sobre resultados provenientes de 

processos integrados de avaliação institucional, presentes em seu Plano 

de Avaliação Institucional.  

g) Formação voltada para o atendimento das necessidades regionais e das 

demandas do exigente e dinâmico mercado de trabalho, alicerçada em 

forte embasamento teórico, integrado a práticas profissionais e 

investigativas, com foco na vivência de efetiva cidadania e compromisso 

com o desenvolvimento regional. 

 

Por atuar há mais de 50 anos na área educacional, o CEUNSP se identifica 

com a evolução ocorrida na região do Médio Tietê. Por se tratar de IES presente 

em uma região com raízes nos agronegócios, na indústria, no comércio e nos 

serviços, de forma equilibrada e por estar próximo de grandes centros e da 

capilaridade de cidades médias e pequenas, o CEUNSP objetiva formar pessoas 
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que possam participar deste crescimento, dotadas de competência e forte 

identificação com essa cultura e respectivo contexto regional. 

Essa realidade impulsionou o CEUNSP a se abrir a vários campos do saber, 

frente a essas demandas por atuação em um mercado de trabalho aberto e 

dinâmico. Sua influência na formação de jovens da região, que acorrem ao 

CEUNSP provenientes de mais de 143 municípios, cria laços históricos e realça a 

importância da IES no desenvolvimento regional. A inserção em programas de 

pós-graduação é também uma exigência de profissionais que precisam se 

capacitar permanentemente, a fim de atender a desafios crescentes. 

Um diferencial importante é a qualidade do ensino, uma meta sempre 

presente nos cursos, que se reforça pelo plano estratégico e integrado de 

avaliação institucional. A realização de práticas investigativas associada aos 

serviços extensionais não apenas fornece elementos inovadores ao ensino, como 

também permite a realização de eventos e atividades de interesse regional, em 

conjugação com entidades governamentais e da sociedade civil. 

 

3.4 DELINEAMENTO DA INVESTIGAÇÃO 

 

Para compreender o desenvolvimento da formação profissional em saúde 

frente às novas demandas e discussões teórico-práticas no âmbito da temática 

“segurança do paciente”, optou-se pelo delineamento estudo de caso.  

Minayo (2007) observa que os estudos de caso utilizam estratégias de 

investigação qualitativa para mapear, descrever e analisar o contexto, as relações 

e as percepções a respeito da situação, fenômeno ou episódio em questão e gera 

conhecimento sobre características significativas de eventos vivenciados, como 

intervenções e processos de mudança. 

O estudo de caso como modalidade de pesquisa, na percepção de Ventura 

(2007), é entendido como uma metodologia ou como a escolha de um objeto de 

estudo definido pelo interesse em casos individuais, com foco na investigação de 

um caso específico, bem delimitado, contextualizado em tempo e lugar para que 

se possa realizar uma busca circunstanciada de informações. 
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Para tanto, o estudo de caso é um delineamento que requer habilidades do 

pesquisador, pois é necessário estar apto para desenvolver um estudo cujas 

etapas não são previamente definidas, necessitando de acuidade para a 

entrevista, para a observação e análise de documentos. É preciso também de 

competência para analisar e interpretar os dados, sem o auxílio de testes 

estatísticos, que trazem conforto aos pesquisadores que realizam estudos 

experimentais e levantamentos (Gil, 2009). 

No entendimento de Yin (2010, p.39):  

O estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um 
fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida 
real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não 
são claramente evidentes. 

Para Gil (2011), o estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e 

exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento 

amplo e detalhado. 

É pertinente dizer, que a escolha pelo estudo de caso deve ser baseada nos 

objetivos da pesquisa e nos meios que o pesquisador dispõe para efetivá-la; 

assim, justifica-se a escolha desse delineamento, pois se pretende conhecer o 

fenômeno “segurança do paciente” na organização curricular dos cursos de 

graduação em saúde através da entrevista semiestruturada. 

Os principais itens de um desenho de um estudo de caso na percepção de 

Minayo (2010 a) são: 

 A questão do estudo ou definição do foco de pesquisa: responde “como” e 

“porque” o fenômeno se apresenta; 

 A determinação da unidade de análise; 

 Justificativa do estudo; 

 A formulação das proposições; 

 O Esclarecimento da lógica entre as várias proposições; 

 O estabelecimento dos critérios para a interpretação dos dados. 

 



 
85 Caminho metodológico 

Para cumprir aos itens descritos acima, salientamos a seguinte questão de 

estudo: Como os docentes e discentes de uma IES privada percebem a 

inserção da temática “segurança do paciente” nos cursos de graduação na 

área da saúde? 

 

3.5 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

Os participantes que constituíram este estudo foram seis docentes de 

diferentes disciplinas e seis discentes do último ano de graduação da FSCV do 

Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio dos cursos de enfermagem, 

nutrição, fisioterapia, farmácia, psicologia e biomedicina, totalizando 12 

participantes. 

Ressalta-se, ainda, que, na pesquisa qualitativa, o propósito da amostragem 

não é a sua representatividade quantitativa, e sim a variedade e profundidade das 

informações (Barbour, 2009). 

Sob essa ótica, a inclusão de participantes na pesquisa foi encerrada ao 

verificar a compreensão do fenômeno e alcance do objetivo proposto, como infere 

Minayo (2010b), que, na seleção dos participantes em um estudo qualitativo, é 

fundamental a escolha de um grupo de pessoas que esteja vivenciando o 

fenômeno a ser investigado, uma vez que a preocupação está voltada para o 

aprofundamento e a abrangência na percepção desse grupo e que o número de 

participantes é determinado à medida que houver compreensão do fenômeno e o 

objetivo for atingido. 

A participação dos docentes e discentes foi realizada em caráter voluntário e 

a fim de garantir os princípios éticos de sigilo e anonimato dos participantes do 

estudo. Optamos por identificá-los com codinomes de cidades japonesas.  

Cabe ressaltar que o Japão é um dos países de maior exemplo em 

produtividade e melhoria da qualidade, com uma história de competência, poder 

de realização e sucesso em prol da segurança do paciente.  
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3.6 COLETA DE DADOS 

 

A coleta dos dados ocorreu no período de agosto a dezembro de 2015, após 

a aprovação do Comitê de Ética, por meio de uma entrevista semiestruturada, 

utilizando um roteiro com questões norteadoras, elaborado pela própria 

pesquisadora com base em dados encontrados em uma revisão de literatura e em 

sua experiência pessoal (Apêndice C). 

De acordo com Haguette (2001), a entrevista é definida como um processo 

de interação social entre duas pessoas no qual uma delas, o entrevistador, tem 

por objetivo a obtenção de informações por parte do outro, o entrevistado. 

Acrescenta ainda, que esse processo é composto por quatro componentes: o 

entrevistador, o entrevistado, a situação da entrevista e o instrumento de coleta 

de dados. 

Duarte (2004) argumenta que entrevistas são fundamentais quando se 

deseja mapear práticas, crenças, valores e sistemas classificatórios de universos 

sociais específicos, mais ou menos bem delimitados, em que os conflitos e 

contradições não estejam claramente explicitados. Nesse caso, se forem bem 

realizadas, elas permitirão ao pesquisador fazer uma espécie de mergulho em 

profundidade, coletando indícios dos modos como cada um daqueles sujeitos 

percebe e significa sua realidade. Isso permite levantar informações consistentes 

que lhe enseje descrever e compreender a lógica que preside as relações que se 

estabelecem no interior daquele grupo, o que, em geral, é mais difícil obter com 

outros instrumentos de coleta de dados. 

Segundo Padilha, Guerreiro e Coelho (2007), a entrevista semiestruturada é 

uma técnica fundamental para a captação de dados, pois a fala que emerge, a 

partir de sua realização, é reveladora de categorias estruturais, de princípios, de 

valores, normas e símbolos e ao mesmo tempo tem a magia de transmitir, por 

meio de um porta-voz, as representações de grupos determinados, em condições 

históricas, socioeconômicas e culturais específicas.  

Analisando a entrevista como uma técnica de coleta de dados, Rosa e 

Arnoldi (2008), afirmam não se tratar de um simples diálogo, mas sim de uma 

discussão orientada para um objetivo definido, que, através de um interrogatório, 
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leva o informante a discorrer sobre temas específicos, resultando em dados que 

serão utilizados na pesquisa.  

Minayo (2012) elucida que fazer ciência é trabalhar simultaneamente com 

teoria, método e técnicas, numa perspectiva em que esse tripé se condicione 

mutuamente: o modo de fazer depende do que o objeto demanda, e a resposta ao 

objeto depende das perguntas, dos instrumentos e das estratégias utilizadas na 

coleta de dados.   

A fim de proporcionar melhores condições para as entrevistas, foi escolhido 

um ambiente acolhedor, privativo e tranquilo para sua realização.  

As entrevistas semiestruturadas ocorreram individualmente e de acordo com 

a disponibilidade dos participantes com as seguintes questões norteadoras:  

  Como você percebe a inserção da temática segurança do paciente no 

ensino de graduação?  

 Em que momento do curso você identifica a inserção dessa temática? 

 Como é a sua vivência nas instituições de saúde frente à temática 

“segurança do paciente”? 

 

Para a operacionalização das entrevistas, foram utilizadas as etapas 

preconizadas por Meihy (1998), a saber: transcrição, textualização e transcriação. 

As entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra pela pesquisadora, 

após a escuta incessante, leitura e releitura para a transformação da linguagem 

oral em escrita. Foram retirados os vícios de linguagem, para que houvesse a 

clareza do texto.  

A etapa seguinte foi a da textualização, onde as perguntas foram retiradas 

do texto e incorporadas às repostas. Nesse momento o texto passa a ser de 

domínio do entrevistado, assumindo a primeira pessoa da narrativa. Assim, 

palavras-chaves e ideias centrais começam a emergir. E, finalmente, a 

transcriação, onde o texto foi recriado em sua totalidade (Meihy, 1998). 

A veracidade das informações e a acuidade na compreensão do conteúdo 

das respostas foram garantidas pela conferência das entrevistas pelos 
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participantes do estudo. Nenhum participante apresentou dúvidas remanescentes 

ou questionamentos sobre o conteúdo, validando integralmente todas elas.  

 

3.7 ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

No universo das pesquisas qualitativas, a escolha de método e técnicas para 

a análise de dados devem obrigatoriamente proporcionar um olhar multifacetado 

sobre a totalidade dos dados recolhidos no período de coleta, tal fato se deve, 

invariavelmente, à pluralidade de significados atribuídos ao produtor deste 

conteúdo (Campos, 2004). 

Os dados das entrevistas foram analisados com base na técnica de análise 

temática, proposta por Minayo (2010b), respeitando as seguintes etapas:  

1ª) Pré-análise: consiste na escolha dos documentos a serem analisados e 

na retomada das hipóteses e dos objetivos iniciais da pesquisa. Deve-se 

questionar sobre as relações entre as etapas realizadas, elaborando 

indicadores que orientem na compreensão do material e na interpretação 

final. Essa fase é dividida na leitura flutuante, constituição de corpus, 

formulação e reformulação de hipótese e objetivos. Assim, determinam-se a 

unidade de registro, a unidade de contexto, os recortes, a forma de 

categorização, a modalidade de codificação e os conceitos teóricos gerais 

que orientarão a análise. 

2ª) Exploração do material: consiste em uma classificação, visando alcançar 

o núcleo de compreensão do texto e a encontrar categorias que são 

expressões ou palavras significativas em função das quais o conteúdo de 

uma fala será organizado. 

3ª) Tratamento dos resultados obtidos e interpretação: após colocar em 

relevo os resultados brutos obtidos, propõem-se inferências e realizam-se 

interpretações, inter-relacionando-as com o quadro teórico desenhado 

inicialmente ou abrem-se outras pistas em torno de novas dimensões 

teóricas e interpretativas, sugeridas pela leitura do material, seguindo as 

regras de exaustividade, representatividade, homogeneidade, pertinência e 

exclusividade.  
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Posteriormente, a releitura e análise das narrativas, permitiu identificar os 

pontos relevantes ou núcleos de sentido presentes nas falas dos participantes, o 

que possibilitou a construção de categorias. A análise interpretativa das narrativas 

se deu à luz do referencial teórico da integralidade em saúde, apresentada no 

Capítulo 5. 

 

 



 

 

 

 



 

CAPÍTULO 4  
Narrativas e vivências  
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Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso 
também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade... 

Rubem Alves 
 

 

Neste capítulo são apresentadas as narrativas dos 12 participantes do 

estudo. 

A escolha pelo estudo da narrativa deu-se por acreditarmos que isso possa 

proporcionar subsídios importantes para a compreensão de como são elaborados, 

representados e expressados os pensamentos através de uma narrativa.  

Vygotsky (1989 p.125), ao discutir o predomínio do sentido de uma palavra 

sobre seu significado, também abre espaço para relacionar os fenômenos 

psicológicos com os fenômenos sociais: "Uma palavra adquire seu sentido no 

contexto em que surge; em contextos diferentes altera o seu sentido”. 

A narrativa é a objetivação do pensamento, dado que o pensamento 

externalizado é apreendido em sua forma de relato oral ferramenta apropriada 

para o estudo qualitativo em que se objetiva investigar representações da 

realidade do entrevistado. A partir dessas representações, pode-se captar o 

contexto em que esse informante está inserido (Schraiber, 1995). 

Assim, a narrativa é uma prática discursiva que viabiliza a atribuição de 

sentido às vivências, uma vez que é, ao mesmo tempo, um objeto de estudo, um 

método de investigação e uma forma de organização do relatório de investigação 

(Bolívar, 2002).  

A narrativa, portanto, pode suscitar nos ouvintes diversos estados 

emocionais, tem a característica de sensibilizar e fazer o ouvinte assimilar as 

experiências de acordo com as suas próprias, evitando explicações e abrindo-se 

para diferentes possibilidades de interpretação. Interpretação não no sentido 

lógico de analisar de fora, como observador neutro, mas interpretação que 

envolve a experiência do pesquisador e do pesquisado no momento da entrevista 

e as experiências anteriores de ambos, transcendendo assim o papel tradicional 

destinado a cada um deles (Muylaert et al., 2014). 
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As narrativas são apresentadas na ordem cronológica da realização das 

entrevistas, iniciando pelas dos docentes e na sequência as dos discentes.   

Os docentes participantes da pesquisa apresentam as seguintes 

características: faixa etária de 35 a 56 anos, com tempo de formação que varia de 

11 a 32 anos e tempo de contrato na instituição de ensino entre 4 e 16 anos. 

Quanto aos títulos de pós-graduação foram observados: dois especialistas e 

quatro mestres. 

Em relação aos discentes, a faixa etária varia de 21 a 39 anos e todos 

estavam cursando a graduação em tempo regular de quatro ou cinco anos.  

 

 

 



 

 

 

Nara, 51 anos, graduada em biomedicina há 20 anos, especialista em 

citologia oncótica, mestre em farmacologia na área de biologia celular, 

atua na IES há 11 anos. 
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Entrevista nº 1 

Data: 30.09.2015 

 

Sou biomédica, formada há 20 anos, tenho especialização em citologia 

oncótica, mestrado em farmacologia na área de biologia molecular pela UNICAMP 

e estou nesta IES há 11 anos. 

Leciono as disciplinas de citologia oncótica, citologia diagnóstica e citologia 

clínica no caso da farmácia e a disciplina de patologia geral e sistêmica para a 

biomedicina, enfermagem, farmácia e fisioterapia.  

Com relação à temática “segurança do paciente” posso falar pela área da 

biomedicina, onde essa questão é abordada a partir do segundo semestre, mais 

especificamente na disciplina de Instrumentação Biomédica, na qual os alunos 

conhecem todos os instrumentos e materiais que serão utilizados nos 

laboratórios, desde a coleta, e então direcionamos as primeiras aulas à 

biossegurança, na qual abordamos a questão da esterilização, desinfecção, uso 

de autoclave e uso de estufa. Essas informações, os alunos irão retomar em 

outras disciplinas também, mas a partir do segundo semestre é dada uma aula 

prática sobre a coleta de exames no nosso laboratório e são mostrados os 

equipamentos para que o aluno já tenha contato com essa realidade, entenda que 

a coleta e o paciente são o início do seu trabalho como biomédico, uma vez que 

muitos irão trabalhar em laboratórios de análises clínicas, visando sempre a 

questão da segurança. Existe um bloco inteiro sobre biossegurança, enfocando 

também o laboratório hospitalar.  

Não há uma disciplina chamada “segurança do paciente”, mas essa temática 

está inserida em algumas disciplinas do curso de biomedicina, lembrando que a 

temática biossegurança é voltada ao profissional e ao paciente. 

Embora o foco do biomédico não seja a coleta e sim a análise, entendo que 

se ele for o responsável técnico do laboratório, ele terá que ter propriedade e 

responsabilidade sobre a temática biossegurança para que possa orientar a sua 

equipe de trabalho. 
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Citamos como exemplo em sala de aula situações de erros que são 

mostradas na mídia. Inclusive ocorreu na biomedicina a questão dos falsos 

biomédicos, levando pacientes a óbito por erros. Claro que a mídia, algumas 

vezes, faz sensacionalismo com algumas notícias e isso acaba depondo contra os 

profissionais biomédicos, levando a pensar que não tomamos cuidado. Outra 

questão que também é trabalhada com os alunos é a área de estética, que hoje o 

biomédico pode atuar. Hoje as pessoas se preocupam muito com a qualidade de 

vida e com a aparência física, fazendo com que elas busquem profissionais que 

realizem esses procedimentos estéticos. Aconteceu recentemente o óbito de um 

paciente causado por erro de procedimento estético por um biomédico, então 

reforço a necessidade de se ter muito cuidado com o exercício profissional. 

Parece simples deixar uma mancha roxa no braço do paciente, mas para o 

paciente não é nada agradável, esteticamente fica feio além de ser um erro 

importante e se fizermos uma análise dos laboratórios, a maioria comete esse tipo 

de erro. 

Os profissionais atuantes têm que ter muita atenção e os responsáveis têm 

que colocar pessoas treinadas e capacitadas para o atendimento ao paciente. No 

nosso laboratório de análises clínicas, onde fazemos exames gratuitos, mesmo 

estando com alunos do último ano, sempre fica um professor junto a eles para 

realizar coleta de material biológico, e quando o aluno encontra dificuldades nós 

orientamos a não fazer antes que a dúvida seja esclarecida. Essa é a 

oportunidade que o aluno tem de aprender dentro do laboratório da IES para 

depois aplicar lá fora. 

Encontramos alguns alunos que não têm interesse em aprender o 

procedimento de coleta de sangue, pois têm sentimento de apreensão. Nós 

ensinamos o procedimento, mas como o biomédico, para a sua formação, não 

tem obrigatoriedade em executar a técnica, os que não querem, nós não 

obrigamos. Por outro lado, sabemos da importância do biomédico conhecer essa 

prática, uma vez que ele pode ser o responsável técnico de um serviço 

laboratorial e se deparar com situações onde tem que interferir como a punção 

venosa em uma criança ou em um idoso. Espero que nesse momento, ele tenha a 

quem recorrer e é interessante que esses alunos resistentes à coleta não tenham 

problema algum em relação ao sangue, senão teríamos que barrar esse aluno.  
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Voltando para a questão da qualidade, na disciplina de administração 

laboratorial nós falamos sobre Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos 

(PALC), discutimos todas as Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC). Os alunos 

desenvolvem uma maquete de laboratório baseando-se na legislação vigente, 

como se eles realmente estivessem montando um laboratório de análises clínicas. 

Simulamos o processo de acreditação com alguns grupos selecionados para 

entenderem como isso acontece, mostrando que o paciente também busca por 

essas certificações e International Organization for Standardization (ISO) dos 

laboratórios, e que isso também faz parte do marketing da empresa.  

Na época em que me formei não havia a preocupação com a gestão. 

Aprendíamos com os erros. Tive laboratório por 18 anos, era recém-formada e 

não tinha toda essa preocupação e sabemos que essas questões são 

extremamente importantes. 

Nós solicitamos ao professor que no decorrer da sua disciplina aborde com 

os alunos questões voltadas à segurança do paciente, se preocupando em 

mostrar o porquê da importância de se aprender esse assunto e que faça 

correlações entre as disciplinas, como, por exemplo, a fisiologia e a patologia, 

pois o paciente “vem inteiro”. Eu costumo até brincar com os alunos dizendo que 

não vemos um coração sozinho entrando em um hospital ou em uma clínica ou 

consultório, temos que avaliar e assumir o paciente como um todo. 

Outra questão importante hoje é a interdisciplinaridade. Eu, como 

professora, enfatizo sempre essa questão, mesmo encontrando resistência de 

alguns professores antigos a trabalharem dessa forma. Às vezes o aluno 

questiona o porquê de aprender o português e a estatística, que são disciplinas 

que estão na grade curricular do curso, mas entendo quando o biomédico realiza 

uma avaliação de exames de um paciente, independente dele possuir o melhor 

sistema informatizado, ele obrigatoriamente vai necessitar desses conteúdos 

básicos da formação.  

Acredito sim que a temática “segurança do paciente” está inserida na 

formação do biomédico e se você conversar agora com uma aluna do 8º semestre 

e perguntar se ela aprendeu sobre biossegurança e da importância de se realizar 

a coleta corretamente, ela responderá que sim.  
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A coleta de amostra biológica é dividida em faze pré-analítica, que envolve a 

coleta, fase analítica, referente a análise dos dados da amostra coletada e pós-

analítica, que é a liberação do laudo; então durante esses procedimentos, o 

profissional está preocupado com a segurança, para que não ocorra a troca de 

amostras, a perda de material da amostra, fazendo com que o paciente tenha que 

ser convocado para uma nova coleta. Todas essas questões são apontadas aos 

alunos. 

Claro que a informação é passada para todos os alunos, mas infelizmente 

não são todos que se preocupam com isso. Frequentemente nos deparamos com 

situações de descaso à saúde em hospitais públicos e profissionais que não 

levam a profissão a sério. É o tipo de situação em que não podemos culpar só o 

governo, não é? Eu acredito que culturalmente há algumas situações que o 

profissional está acostumado a fazer. Como docente, acredito que se eu começar 

a praticar uma coisa errada com o aluno, isso dissemina... por isso, a importância 

de se tratar sobre a ética profissional. 

Fico insegura em toda colação de grau e digo: Meu Deus, o que esses 

meninos vão fazer lá fora? Sempre há um ou outro que não está tão preparado, 

então peço que Deus tome conta por que até aqui eu fiz.  

A questão do Ensino a Distância (EAD) também me preocupa, porque se 

quase metade do curso for EAD, não dá fazer saúde à distância, certo? A questão 

da instituição particular, às vezes, atrapalha algumas coisas, mas em outras 

ajuda. Temos aqui eu e outro professor com 30 anos de experiência em 

laboratório; então, esse contato e a conversa diária com os alunos, principalmente 

nos dois últimos anos da formação, quando eles frequentam o nosso laboratório, 

é de extrema importância, uma vez que atendemos juntos os pacientes aqui. 

Infelizmente ainda não podemos ampliar a quantidade dos nossos atendimentos 

devido à automação do laboratório, por isso temos essa limitação, mas sem 

dúvida essa vivência é importante, assim como vocês da enfermagem, que 

iniciam o aprendizado no laboratório de enfermagem com simulações e depois a 

vivenciam nos estágios curriculares. Existem alguns alunos que tem a percepção 

de quanto essa experiência foi importante para a formação dele, enquanto outros 

não, talvez pela imaturidade mesmo.  
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No curso de biomedicina, os alunos têm a oportunidade de realizar estágios 

internos e externos. Os estágios são vinculados à faculdade, mas não possuímos 

supervisores externos. O responsável pelo aluno fica sendo uma pessoa da 

empresa proponente e com contrato assinado por ambas as partes, então nos 

limita quanto ao número de alunos que podem estar realizando, mas temos 

contratos com laboratórios externos, laboratórios em hospitais da região, clínicas 

de imagem, banco de sangue e estética.  

Hoje a biomedicina tem 35 áreas de habilitação e temos acordos também 

com instituições públicas, nas quais o aluno pode optar em fazer biologia 

molecular, biofísica, fisiologia ou anatomia. Na área de estética e imagem 

estamos atuando há pouco tempo, como, por exemplo, com o uso de Botox e 

ácido, que são algumas especificidades que o esteta não tem habilitação para 

fazer. Como aqui nós temos o curso de estética, não incentivamos para não criar 

nenhum tipo de atrito entre os cursos, mas hoje de certa forma nós estamos 

próximos às habilitações de um clínico, podendo assim abrir uma clínica de 

estética, realizar diversos procedimentos, menos cirurgia. Inclusive, é o Conselho 

de Biomedicina que fiscaliza o exercício dos profissionais de estética, zelando 

pela qualidade dos serviços prestados, mas por ser uma área nova ainda não tem 

todas as diretrizes curriculares. Alguns curiosos fazem cursos de final de semana 

de 40, 60 horas e realiza procedimentos por aí. Há tempos que eu estou atrás de 

um rapaz que se diz biomédico e não terminou o curso e faz procedimentos 

estéticos. Meu receio é se ele queimar um paciente pelo uso inadequado de 

ácido... Por ser uma área que traz retorno financeiro rápido, algumas pessoas 

optam por essa área. Acredito que o aspecto financeiro tem que ser levado em 

consideração quando fazemos uma escolha profissional, mas acredito também 

que não seja a parcela mais importante e sim a qualidade em primeiro lugar. 

 

 



 

 

 



 

 

 

Kyoto, 39 anos, graduado em fisioterapia há 18 anos, especialista em 

cirurgia cardíaca, mestre na área de anatomia humana e atua na IES há 

16 anos. 
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Entrevista nº 2 

Data: 01.10. 2015 

 

Sou graduado em fisioterapia com especialização em cirurgia cardíaca e 

mestre em ciências da saúde na área de anatomia humana. Estou formado há 18 

anos e atuando nesta instituição há 16 anos.  

Ministro as disciplinas de ortopedia e traumatologia no curso de fisioterapia e 

a disciplina de anatomia humana tanto para o curso de fisioterapia como demais 

cursos; neste semestre estou com o curso de Farmácia. 

Nas disciplinas que leciono, nas quais há carga horária teórica e prática, 

como exemplo ortopedia e traumatologia, o primeiro ponto para a segurança do 

paciente é o aluno conhecer o que está fazendo. O segundo ponto é a maneira 

como o aluno vai cuidar e tratar o paciente e de sua lesão. Como possuímos a 

clínica de fisioterapia aberta ao público externo, acho importante orientá-los 

quanto ao posicionamento do paciente ao retirar do carro, ao colocá-lo numa 

cadeira de rodas, ao deixá-lo num tablado ou em um divã e ao devolvê-lo, 

novamente, na cadeira de rodas para levá-lo ao carro para ir embora. 

Enfatizo aos alunos que o cuidado em manipular o paciente é o primeiro 

ponto para a segurança do paciente, ou seja, o profissional tem que ter 

conhecimento do seu papel e do que está executando. Sempre digo aos alunos 

que quando eles não souberem alguma coisa ou tiverem dúvidas, que não façam, 

procurem ajuda de um profissional capacitado, pois é mais prudente não fazer do 

que fazer errado por não saber. 

O final de todo conteúdo passado nas disciplinas é dedicado ao tratamento 

fisioterápico e, nesse momento, eu chamo a atenção dos alunos para o cuidado 

que devem ter na hora da manipulação do paciente, lembrando que o paciente 

tem que ser visto como um todo e não como um ombro luxado, a coluna ou o 

quadril.   

No curso de fisioterapia, as disciplinas são divididas em 

semiprofissionalizantes e profissionalizantes. Para todas as disciplinas 

profissionalizantes existe uma carga horária prática em que os alunos aprendem e 
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discutem o que eles poderão enfrentar e vivenciar no ambiente profissional, seja 

no hospital ou em qualquer outro ambiente de atuação profissional.  

Eu acredito que os alunos estão preocupados com a segurança do paciente, 

principalmente os que estão no 3º ano. Eles já têm maturidade para perceber a 

nossa preocupação enquanto profissional e docente com o cuidado ao paciente.  

A partir do 3º semestre tanto diurno quanto noturno iniciam-se as disciplinas 

semiprofissionalizantes, então os alunos começam a ter o primeiro contato com o 

cuidado, a princípio simulando com os próprios colegas de sala, e no 4º semestre 

iniciam os atendimentos aos pacientes na clínica de fisioterapia da faculdade.  No 

entanto, do 3º ao 10º semestre noturno e do 3º ao 8º semestre diurno, existe a 

preocupação com o cuidado que será fornecido ao paciente. 

Infelizmente não há nenhuma disciplina específica sobre segurança do 

paciente na grade curricular do curso, mas nas disciplinas de Cardiologia, 

Pneumologia, Neurologia e Traumatologia, que envolvem casos clínicos de maior 

complexidade, o enfoque sobre a segurança do paciente é maior. Seria 

interessante se houvesse, principalmente se fosse inserida no início do curso, 

assim os alunos estariam desde o princípio envolvidos com essa temática. 

A ideia que eu passo aos alunos é a seguinte: 90% da terapia são a 

avaliação. Para avaliar, você tem que ter conhecimento e saber manipular. Se 

você conseguir unir tudo isso, os 10% são a sua conduta. O paciente vai evoluir 

porque foi avaliado corretamente e teve uma conduta correta e 100% da terapia 

depende da segurança.  

Certa vez, aconteceu uma queda de um paciente na nossa clínica de 

fisioterapia, decorrente de uma má avaliação e uma manobra errada de uma 

aluna. A aluna não avaliou corretamente o peso do paciente e a força que seria 

necessária para retirar o paciente da cadeira de rodas e o paciente caiu em cima 

do divã, mas poderia ter caído no chão e se machucado. 

Acredito que a interdisciplinaridade pode contribuir para a segurança do 

paciente. Há alguns anos foi inserida a disciplina de Técnicas de Enfermagem em 

Socorros e Urgências na grade do curso de fisioterapia. Nessa disciplina o aluno 

consegue ter a visão do trabalho do enfermeiro com o cuidado, juntamente com o 

trabalho do fisioterapeuta, focado na reabilitação do paciente.  
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Esse conhecimento compartilhado da enfermagem possibilita ao aluno 

reconhecer que a desinfecção das mãos, antes e após o cuidado ao paciente ou o 

uso do álcool gel, o uso correto do jaleco... são medidas de segurança e podem 

fazer diferença na evolução do paciente. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Tokyo, 53 anos, graduado em farmácia há 30 anos, mestre em 

farmacologia clínica pela Unicamp e trabalha na IES há 11 anos. 
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Entrevista nº 3 

Data: 13.10. 2015 

 

Fiz graduação em farmácia no ano de 1986 pela Faculdade de Ciências 

Biológicas de Araras, hoje conhecida como UniAraras, e sou Mestre pela 

Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp.  

Estou no CEUNSP desde 2005 e ministro as disciplinas de farmacologia, 

farmácia Clínica e farmacoterapia, gestão farmacêutica e homeopatia. 

Em relação à temática “segurança do paciente”, no curso de farmácia, como 

a maioria dos nossos alunos trabalha em drogarias como balconistas, é 

enfatizada a importância de a venda de medicamentos não estar vinculada ao 

interesse da comissão.  É evidenciada aos alunos a importância da atuação do 

farmacêutico frente às novas legislações, a responsabilidade com a saúde básica 

do usuário, a atenção e a prescrição farmacêutica e a orientação, de uma forma 

ética, profissional, deixando de lado o comissionamento pela venda do 

medicamento. Ressaltamos ao aluno que a função do balconista é a venda, e a 

do farmacêutico é atuar no intuito de melhorar a condição de saúde do paciente, 

seja no diagnóstico, na prevenção ou no tratamento da doença.  

A partir do 4º semestre do curso, nas disciplinas de farmacologia, farmácia 

hospitalar e farmácia clínica, começamos a trabalhar a temática “segurança do 

paciente”, salientando aos alunos que o paciente é um ser individual diante de 

todos os outros e a importância da segurança e da orientação correta ao paciente. 

Além das disciplinas citadas antes, na disciplina de química farmacêutica 

trabalhamos com o aluno as possíveis reações químicas existentes na elaboração 

do medicamento, sempre associado ao conhecimento adquirido em farmacologia. 

Ocorre algo semelhante na disciplina de tecnologia farmacêutica e 

farmacotécnica, que é voltada não só para o preparo do medicamento, mas 

também ao uso do medicamento diante de todas as técnicas utilizadas na sua 

elaboração, a questão dos edulcorantes e quais os cuidados devemos ter para 

mostrar ao paciente a eficácia do produto para que ele tenha a adesão ao 

tratamento.  
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Voltado para o ambiente hospitalar temos a disciplina de farmácia hospitalar, 

na qual focamos a visita farmacêutica, onde há a atuação do farmacêutico, 

juntamente com o enfermeiro, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, médico e a 

família do paciente. Essas visitas existem em vários hospitais e devem ser diárias, 

a fim de avaliar parâmetros fisiológicos do paciente, levantar uma possível 

resposta alérgica ao medicamento e observações médicas, mas ainda não é uma 

realidade da nossa região; sendo assim, fornecemos o embasamento para que o 

aluno tenha condições de implantar nos serviços que vier a trabalhar objetivando 

uma melhor resposta do paciente ao medicamento.  

O farmacêutico há pouco tempo assumiu um papel de destaque dentro das 

farmácias hospitalares. Hoje o farmacêutico está respaldado legalmente e, 

mesmo assim, ainda existe uma pressão por parte da classe médica para retirar 

os farmacêuticos das farmácias. A ausência do farmacêutico nas farmácias, seja 

hospitalar ou drogaria, é colocar em risco a segurança do paciente. 

Os alunos que trabalham em hospitais como técnicos em farmácia, 

apresentam resistência quando abordamos a temática segurança do paciente, 

frente à realidade que vivenciam no trabalho; o farmacêutico é colocado em 

segundo plano no processo de trabalho, pois o profissional médico não permite 

que o farmacêutico exerça a sua função. Diante disso, o aluno é orientado a saber 

que existe o respaldo legal, decretado pelo Conselho de Farmácia e pelo 

Ministério da Saúde e que é importante que ele se fundamente e se documente 

para que haja uma mudança nesse contexto. No ano de 2009 foi apresentada 

uma Resolução sobre a atuação do farmacêutico, atividades clínicas e prescrição 

farmacêutica na atenção farmacêutica, sempre associada com a equipe 

multidisciplinar. 

Hoje, na grade curricular do curso de farmácia, não há uma disciplina 

intitulada como segurança do paciente, mas como já descrevi, várias disciplinas 

do curso de farmácia faz menção à essa temática.  

 

 

 



 

 

 

Nagoya, 59 anos, graduada em psicologia há 33 anos, especialista em 

metodologia e didática do ensino superior e psicanálise, atua na IES há 4 

anos. 
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Entrevista nº 4 

Data: 26.10.2015 

 

Em 1983 colei grau em psicologia, ou seja, tenho 32 anos de formada. 

Tenho pós-graduação lato sensu em metodologia e didática do ensino superior e 

psicanálise. Iniciei o mestrado em saúde, mas não o concluí.  

Faço parte do corpo docente do curso de psicologia do CEUNSP há quatro 

anos completados em setembro e ministro as disciplinas de teorias psicanalíticas 

1 e 2, desenvolvimento adulto e envelhecimento, desenvolvimento psicológico na 

adolescência, processos psicológicos:  aprendizagem, e já trabalhei com 

disciplina de ética, estágio integrado A e B, e recursos instrumentais. Não existem 

disciplinas fixas, mas as minhas geralmente são as de psicanálise.   

Quando trabalhamos com disciplinas de psicoterapias ou mesmo 

psicopatologia, demonstramos e sinalizamos aos alunos qual é o nosso alcance 

na intervenção. Em alguns casos, para a própria segurança do paciente, há a 

necessidade do acompanhamento compartilhado com o profissional médico 

psiquiatra e, em algumas situações, é instituído por esse médico o uso de 

medicamentos, e assim o trabalho psicoterápico é seguido adiante paralelamente 

ao atendimento psiquiátrico, principalmente quando existe o risco de suicídio. 

Aqui na faculdade existe o Serviço de Atendimento Psicológico à 

comunidade externa e interna, então a nossa preocupação com a segurança do 

paciente inicia-se aí, para que não exista o contato entre a comunidade externa e 

os internos que na sua maioria são acadêmicos, principalmente, pois 

desconhecemos o paciente que chegará para atendimento, o seu comportamento, 

sua patologia. Dessa forma, em todos os momentos existe um professor presente 

e à disposição do aluno no serviço para qualquer eventualidade que ocorra.  

No ensino da graduação em psicologia, a segurança do paciente é 

trabalhada de uma forma generalizada. Por exemplo, nas disciplinas de psicologia 

do trabalho e das organizações e psicologia educacional é discutida e enfatizada 

a importância da segurança, tanto do paciente como do profissional psicólogo, 

como quando há a necessidade do uso da contenção física em algumas 

situações, ou o atendimento à uma pessoa em risco iminente de suicídio e o seu 
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diagnóstico precoce, o risco do trabalhador desenvolver Síndrome de Burnout por 

não ter recebido orientação correta e acompanhamento por um psicólogo sobre 

as medidas preventivas. Em algumas situações não existe o risco de vida, mas o 

agravamento do quadro clínico do paciente. 

Todas essas questões relatadas sempre são discutidas com os alunos; vejo 

isso como uma obrigação enquanto docente. A relação do psicólogo com o 

paciente difere em alguns aspectos da relação da enfermagem. Quando 

discutimos o Estatuto da Criança e do Adolescente e do Idoso, nos preocupamos 

com a saúde mental do agredido, por exemplo, na proteção daquele ser e quais 

medidas devem ser tomadas, se será acionado o Conselho Tutelar ou Promotoria 

de Justiça, que não deixa de ser a segurança do paciente. 

Eu acredito que os alunos percebam e valorizem a segurança do paciente, 

pois há muito debate, questionamentos e ênfase dos órgãos de categoria, sendo 

assim, o aluno tem orientação. É claro que suas condutas dependerão das 

questões particulares para então seguir as normas. 

Uma questão importante que é uma tendência em todas as profissões atuais 

é a interdisciplinaridade, porque eu como psicóloga, posso olhar para o sujeito 

através do meu referencial de trabalho, sob a minha ótica, mas a leitura do 

assistente social, do médico ou do enfermeiro pode ser outra, e é essa riqueza de 

olhares e diferentes percepções que faz com que nos aproximemos da 

necessidade do sujeito. Ninguém tem a expertise para responder como psicólogo, 

senão ele, mas o compartilhamento do conhecimento entre os diversos 

profissionais é o que faz com que alcancemos o objetivo maior, beneficiar o 

paciente.  

Nesse sentido, gosto de ver o psicólogo juntamente com médico, enfermeiro 

e fisioterapeuta integrando a equipe de saúde da família. 

 

 



 

 

 

Matsumoto, 35 anos, graduada em nutrição há 11 anos, especialista em 

docência do ensino superior e mestre em educação sociocomunitária, 

atua na IES há 8 anos. 
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Entrevista nº 5 

Data: 16.11.2015 

 

Sou graduada em nutrição há 11 anos, pós-graduada em docência do 

ensino superior pelo Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, mestre 

em educação sociocomunitária pela UniSal, da cidade de Americana-SP, e 

docente no CEUNSP há oito anos.  

Ministro aulas no curso de gastronomia com as disciplinas: técnica dietética 

e gastronômica e nutrição e matérias-primas na alimentação; e no curso de 

nutrição as disciplinas de: ética e deontologia, técnica dietética 1 e 2, tecnologia 

de alimentos, e composição de alimentos.  

Em relação à temática “segurança do paciente”, no curso de nutrição não é 

aplicada especificamente. Durante a disciplina de educação nutricional e quando 

preparamos os alunos para entrar em campo de estágio é discutido timidamente. 

Não existe nenhuma disciplina específica na grade curricular do curso de nutrição 

que contemple essa necessidade. Na disciplina de ética e deontologia 

superficialmente acabo abordando, pois discuto a relação do nutricionista com a 

equipe de enfermagem, do nutricionista com a equipe médica, do nutricionista 

com o paciente e do nutricionista com o estagiário de nutrição. 

Tenho clareza da importância desse tema, principalmente para os docentes 

que atuam na área hospitalar, unidade básica de saúde e para os discentes 

também. Acredito que para os docentes que trabalham em consultórios e estão 

distantes do ambiente hospitalar, a segurança do paciente não seja uma 

preocupação, pois a maioria dos pacientes que frequentam os consultórios tem 

sua mobilidade preservada e a acessibilidade é diferente.  

Quando penso em segurança do paciente penso em acessibilidade, 

conforto, cuidado no toque, no manuseio do paciente e no seu cuidado diário 

quando está internado. Para mim, o enfoque da segurança do paciente está mais 

presente no ambiente hospitalar. Numa Unidade Básica de Saúde, por exemplo, 

geralmente o paciente está acompanhado e com a mobilidade preservada. 
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Como proposta de melhoria, acredito que precisamos nos apropriar do 

conhecimento específico sobre a segurança do paciente. Tenho notado na mídia 

uma expansão desordenada na área da nutrição, existe uma avalanche de 

informações novas para a formação do nutricionista como a inserção da disciplina 

de segurança alimentar ou soberania alimentar na grade curricular do curso de 

nutrição que eu acredito ir ao encontro da temática abordada, mas, por outro lado, 

sinto que estamos “patinando” e deixando de trabalhar com a interdisciplinaridade 

em prol do conhecimento, envolvendo profissionais de outras áreas como 

enfermagem, fisioterapia, farmácia, para discutirmos juntos algumas 

necessidades que, enquanto estamos sozinhos, nos voltamos apenas para 

disciplinas específicas do curso, dieta nova que está surgindo ou um parâmetro 

novo. 

Reafirmo importância de trazer profissionais de outras áreas que discutam a 

segurança do paciente, uma vez que o nutricionista não está diretamente 

envolvido com essa temática, mas é claro que estou trazendo a minha visão 

individual, a qual acredita que os profissionais da enfermagem ou até da 

biomedicina são os que mais têm contato físico com os pacientes.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sendai, 43 anos, graduada em enfermagem há 18 anos, especialista em 

administração hospitalar desde 2003, está na IES há quase 10 anos. 
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Entrevista nº 6 

Data: 21.12.2015 

 

Sou graduada em enfermagem há 18 anos, pós-graduada lato sensu em 

administração hospitalar pela universidade de Ribeirão Preto desde 2003, e atuei 

como supervisora de enfermagem em hospitais. Sou docente nesta instituição há 

quase 10 anos, ministro as disciplinas de primeiros socorros e situações de 

emergência nos cursos de Educação Física e Fisioterapia, e neste também é 

agregado noções básicas de enfermagem, devido ao uso do campo hospitalar. Na 

enfermagem eu ministro as disciplinas de ética e legislação e história da 

enfermagem e teorias do processo de cuidar, nas quais desenvolvo todo o 

contexto da construção teórica da enfermagem como área cientifica e também 

faço supervisão de estágios curriculares em Enfermagem. 

Em relação à questão da segurança do paciente, eu percebo que é 

fundamental. Hoje não se pode falar em profissões da área da saúde sem 

destacar constantemente a questão do paciente. Nós estamos em um mundo 

diferente, com características diferentes e os pacientes a quem nós prestamos 

cuidados diretos, enquanto profissionais, ou indiretos, através dos nossos alunos, 

têm hoje uma tendência a reconhecer os seus direitos enquanto paciente e saber 

que nós podemos ser motivo de sua segurança dentro da instituição hospitalar. 

Estudando ao longo dos anos, ministrando aula na graduação como 

professora de Ética e Legislação, percebi que esse conteúdo tem relação direta 

com a disciplina que ministro. Então, trabalho muito essa questão da segurança 

do paciente com os alunos. Na verdade, sempre houve uma preocupação da 

enfermagem com a segurança do paciente, mas hoje essa discussão e 

preocupação é explícita e evidente.  

Quando você oferece segurança, você está seguro da sua ação enquanto 

enfermeiro. Nós temos muitos procedimentos dentro da área de enfermagem que 

são invasivos o suficiente para provocar um dano ao paciente, desde leve, grave 

ou gravíssimo e, com foco na preocupação, evidenciamos isso ao corpo discente 

para que ele tenha essa mesma preocupação que nós, do primeiro ao último dia 

como enfermeiro, ao longo de todo o exercício profissional. 
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Diante dos riscos inerentes ao próprio cuidado e ação de saúde, nós temos 

que considerar todas as possibilidades para que seja evitado o dano ao paciente. 

É fundamental que todos os profissionais envolvidos na assistência do paciente, 

direta ou indiretamente, estejam imbuídos não só de um sentimento, mas de um 

conhecimento científico em relação à segurança do paciente, refletindo 

criticamente no que devemos fazer, como fazer e o que vamos sugerir para nossa 

equipe, desenvolvendo protocolos assistenciais que deverão ser analisados 

periodicamente, e trabalhar para que  toda a equipe de saúde  esteja numa 

constante, trabalhando a questão da segurança do paciente. 

A temática “segurança do paciente” tem que ser discutida com o aluno de 

graduação desde o primeiro dia de aula, aproveitando a carga de expectativa que 

esse aluno de primeiro semestre tem e do sentimento de cuidar do próximo que 

muitos carregam. Tentamos desenvolver nos alunos o sentimento do cuidado com 

segurança.   

Tenho clareza para falar sobre a disciplina que ministro, onde encontro o 

aluno nas condições citadas anteriormente e associo toda a minha abordagem 

ética com a segurança do paciente, e acredito que todas as outras disciplinas 

deveriam dar continuidade. Trabalho em sala de aula com estudos de caso e 

situações de risco para que os alunos encontrem estratégias de solução, 

estimulando a busca pelo conhecimento e a preocupação com a segurança do 

paciente desde o primeiro dia de aula. Na disciplina de ética e legislação são 

abordadas questões de comportamento, de direitos do paciente, de direitos 

profissionais, e traz também a essa questão da segurança do paciente.  

Reconheço que a grade curricular do curso de graduação em enfermagem 

possibilita o ensino da temática “segurança do paciente”, porém, infelizmente, não 

existe uma disciplina específica com esse foco. Acho interessante a inserção de 

uma disciplina específica para a segurança do paciente, pois seria possível 

trabalhar com mais cuidado e uma carga horária maior. Acredito que todos os 

docentes enfermeiros do curso de enfermagem discutem com os alunos essa 

temática no decorrer das disciplinas teóricas. 

Tive uma experiência com uma professora da disciplina de microbiologia, 

que demostra a preocupação do professor que não é enfermeiro quanto à 
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segurança. Ela teve problemas de comportamento com alunos de enfermagem do 

segundo semestre, que se debruçavam nas bancadas do laboratório onde eram 

manipulados micro-organismos. Percebi que a docente se preocupou com a 

segurança do aluno, com o cumprimento das normas do laboratório, fazendo com 

que ele refletisse sobre as suas atitudes enquanto futuro enfermeiro. Então, 

entendo que os professores das disciplinas básicas que usam o ambiente de 

laboratório, também trabalham a questão de segurança; na manipulação de uma 

bactéria ou na manipulação de um cadáver, tem que existir a questão da 

segurança, já que esse aluno um dia poderá manipular um cadáver, ele tem que 

ter um respeito e reconhecer que aquele corpo foi doado para que possamos 

adquirir conhecimento, iniciando o princípio do respeito ao próximo. 

Percebo que todos os docentes do curso de enfermagem estão preocupados 

com a temática “segurança do paciente”, independentemente se ele é enfermeiro 

ou não.  A grande maioria deles é da área da saúde, profissionais experientes e 

atuantes no mercado, então eles já trazem consigo, acho que desde a sua 

formação, a questão da segurança. Quantos aos alunos, acredito que eles 

começam a se preocupar com a segurança do paciente a partir do momento que 

nós colocamos isso em discussão.  

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Myia-jima, 21 anos, graduanda do 8º semestre do curso de biomedicina. 
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Entrevista nº 7 

Data: 05.10.2015 

 

Estou cursando o 8º semestre do curso de graduação em biomedicina do 

CEUNSP e durante os quatro anos os professores enfatizaram a questão da 

segurança do paciente, principalmente a questão do respeito que devemos ter no 

cuidado ao paciente, lembrando que não é apenas um tubo de sangue que temos 

nas mãos, mas sim a vida de uma pessoa e a importância de manter o ambiente 

favorável para o atendimento. 

Em relação às disciplinas que abordaram essa temática, acredito que na de 

bioética e biossegurança dentro dos laboratórios, em administração laboratorial, 

bioquímica e química onde foram discutidos os equipamentos de proteção 

individual e coletivo.    

Percebo, às vezes, que os alunos que são estagiários e trabalham na área 

perdem um pouco do medo e acredito que independente do tempo que tenho de 

experiência, eu sempre tenho que tratar as amostras como potencialmente 

contaminadas, pois não tenho exames anteriores e diagnósticos médicos em 

mãos enquanto estou coletando amostras ou as recebendo. 

Acho importante também o profissional da saúde cuidar da sua saúde, afinal, 

ele também está exposto, em contato direto com fluidos, sendo assim, existe a 

necessidade desse profissional realizar exames de check-up. 

Referente à segurança do paciente no ambiente hospitalar, considero uma 

questão coletiva, onde não existe apenas um culpado quando ocorre um erro. 

Quando trabalhei num hospital, recebia amostra biológica do paciente que já tinha 

sido coletado pela enfermagem, ou seja, o primeiro contato com o paciente era 

feito pela enfermagem; então, se ocorre um erro que chamamos de “pré-

analítico”, ele ocorreu antes de chegar até mim. Eu acredito que a ocorrência do 

erro pode ser ocasionada por uma dúvida ou ausência de identificação correta 

dos dados do paciente nos tubos de amostra biológica. Se o erro não for 

identificado antes da entrada no laboratório, ocorrerá uma continuidade desse 

erro, embora eu acredite que na maioria das vezes o erro na troca dos tubos ou 
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na identificação seja responsabilidade da enfermagem.  Sendo assim, todos os 

profissionais envolvidos no processo de trabalho devem estar atentos e, em caso 

de dúvidas ou não conformidade, o ideal é solicitar a recoleta do material. Por 

exemplo, a liberação de um exame de HIV positivo trocado, no final o 

carimbo/CRBM de biomédico responsável pela análise é o meu, isso é muito 

grave. 

No laboratório de análises clínicas do CEUNSP onde fazemos estágio, 

somos nós, alunos, que realizamos todo o processo, desde o cadastro, a coleta, a 

preparação do material, a análise e a liberação do laudo. Temos aula teórica que 

aborda o conteúdo específico que será utilizado no momento da coleta, como 

tamanhos de seringas e agulhas, cores dos tubos de coleta, manuseio correto, 

materiais necessários para cada tipo de coleta, anatomia do sistema vascular e 

fisiologia, além de todas as normas e rotinas para uma boa e correta coleta de 

sangue, com a higienização das mãos e a assepsia do membro.  

Uma questão importante que não pode ser esquecida é que todo o processo 

de preparo para a coleta deve ser feito na frente do paciente, para que ele saiba 

que todos os materiais são estéreis e não tenha dúvida quanto à segurança do 

procedimento. Além disso, considero importante, também, o descarte correto do 

material utilizado na caixa de perfuro cortante e o não reencape da agulha e na 

fase de análise do material, a correta identificação para assegurar a liberação do 

laudo.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nikko, 39 anos, graduanda do 8º semestre do curso de enfermagem. 
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Entrevista nº 8 

Data: 05.10.2015 

 

Sou aluna do 8º semestre de graduação em enfermagem e ingressei na 

faculdade em 2012.  

Acredito que a temática “segurança do paciente” tem sido alvo de estudos, 

não sei dizer em relação a tempo, mas desde o meu ingresso no curso, há quase 

4 anos, todas as disciplinas trataram sobre a segurança do paciente. Posso 

afirmar que a formação do aluno do curso de enfermagem está priorizando e 

trazendo em discussão a questão da segurança do paciente aos graduandos.  

As disciplinas específicas da formação do enfermeiro como situações 

críticas, clínicas, situações cirúrgicas, enfermagem em ginecologia e obstetrícia, 

pediatria, fundamentos do processo do cuidar, administração em enfermagem 

teórica e prática trabalharam a importância da identificação do paciente, o erro de 

medicação, a prevenção de agravos à saúde do paciente e prevenção de quedas. 

Nas disciplinas básicas, mais especificamente na disciplina de microbiologia, foi 

ressaltado o contexto da infecção hospitalar, priorizando a higienização das mãos 

e outras técnicas assépticas para a diminuição da infecção hospitalar. No entanto, 

as disciplinas de estatística, genética, entre outras, não abordaram essa temática. 

Cabe ressaltar que na disciplina de administração de enfermagem, além de 

focar o processo de trabalho do enfermeiro, o ensino da temática “segurança do 

paciente” nos estabelecimentos assistenciais de saúde foi diferenciada, sendo 

inclusive questão de avaliação teórica. Infelizmente, não existe na grade do curso 

de enfermagem uma disciplina nomeada ou totalmente voltada para a segurança 

do paciente. 

A segurança do paciente, além de extremamente importante, é o mínimo 

que se tem que ter para alcance da qualidade da assistência em saúde. A 

elaboração de protocolos, normas, rotinas, processos faz parte do produto final, 

que é a assistência de qualidade livre de falhas e danos ao paciente. 
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Eu entendo “segurança do paciente” como um resguardo tanto para o 

paciente como para o profissional, uma vez que o tema “segurança” engloba o 

desenvolvimento de ações e padronizações de cuidado ao paciente. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Narita, 28 anos, graduanda do 8º semestre do curso de fisioterapia. 
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Entrevista nº 9 

Data: 09.11.2015 

 

Estou cursando o último semestre do curso de fisioterapia e durante toda a 

graduação os professores apresentaram e nos cobraram a questão da segurança 

do paciente, mas, nesse momento em que estou no último ano da graduação e 

atendo pacientes na clínica de fisioterapia da faculdade, a exigência é muito maior 

e a nossa preocupação com a segurança do paciente também. Fico atenta se o 

paciente subirá corretamente na maca, se andará tranquilamente sem tropeçar e 

sem cair, visto que a maioria deles tem a motricidade prejudicada.  

Os professores supervisores de estágio orientam a todo o momento sobre 

essas questões de segurança. Embora desde o primeiro semestre tenha recebido 

orientações quanto à segurança do paciente, só agora, estando no estágio 

supervisionado, que percebo mais claramente como devo proceder, a fim de 

promovê-la. 

Não saberia relatar uma disciplina específica que tenha focado essa 

temática, mas nas disciplinas práticas de ortopedia, neurologia, preventiva e 

hospitalar, que estou tendo nesse semestre, fui bem orientada quanto à 

importância de manter as grades da cama sempre elevadas, o uso de luvas de 

procedimento, as precauções de contato, os cuidados na posição dos pacientes 

neurológicos para não ter agravo da doença, com o paciente ortopédico quanto à 

deambulação, e, na preventiva, o cuidado com a queda do idoso. Quanto às 

disciplinas teóricas, lembro muito da disciplina de noções de enfermagem, onde 

era trabalhada a segurança do paciente. 

Entendo que a segurança do paciente consiste em não deixar que aconteça 

nenhum dano ao paciente durante o atendimento feito por mim ou por qualquer 

outro profissional. É fornecer a orientação correta ao paciente para sua rotina 

diária e para que ele fique bem. Considero de extrema importância esse assunto 

e acredito que meus colegas também consideram, pois quando iniciamos nossos 

estágios curriculares nos sentimos inseguros em prestar os atendimentos aos 

pacientes, uma vez que cada um tem uma necessidade diferente e um cuidado 

individual, sendo assim promover a sua segurança é fundamental. 



 

 

 



 

 

 

Hiroshima, 27 anos, graduanda do 10º semestre do curso de psicologia. 
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Entrevista nº 10 

Data: 09.11.2015 

 

Estou cursando o 8º semestre da graduação em psicologia. Percebo que a 

atuação do psicólogo é multifacetada, podemos atuar em diferentes contextos e 

acharia interessante se tivéssemos disciplinas na graduação voltadas para a 

segurança do paciente. Durante o curso, temos contato com esse tema, mas 

aleatoriamente. Em todos os semestres temos alguma disciplina que discute 

aspectos de segurança do paciente e da importância do cuidar. Existem vários 

teóricos que trabalham na linha do cuidado, no pensar no outro de forma 

diferenciada, de estar com o outro. Acho extremamente importante para nós, 

futuros profissionais da saúde, ter esse conhecimento para assegurar ao 

paciente, trazendo bem-estar e melhora da sua saúde, e me preocupa saber que 

há cenários onde a segurança do paciente não é considerada ou deficitária. 

Quando penso em “segurança do paciente”, associo ao cuidado de uma 

forma geral. Se imaginássemos um paciente no hospital, consideraria desde o 

cuidado com o manuseio dos equipamentos, segurança na administração de 

medicamentos (tendo muita atenção), para que o paciente tenha melhora do seu 

estado, com um resultado positivo. A segurança do paciente envolve vários 

aspectos... 

Nas disciplinas teóricas que discutiram em algum momento esse tema, foi na 

de teoria da personalidade, onde estudamos esquizofrenia, síndrome de 

Borderline, entre outras psicopatologias. O que achei interessante foi que, além 

do conceito, teoria e aspectos da doença, trabalhamos também como o psicólogo 

irá cuidar desse paciente, como irá zelar pela sua segurança e da família e 

inclusive os aspectos de ouvir, compreender, conhecer esse paciente.     

Nos estágios curriculares obrigatórios, onde uma parte é na nossa clínica de 

psicologia aberta à comunidade, consigo ampliar a minha visão e aplicar o 

conhecimento teórico. Nunca sabemos quem é a pessoa que irá procurar 

atendimento. Pode ser criança, jovem, adulto ou idoso, e qualquer tipo de 

psicopatologia, cada paciente é uma descoberta. 
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Os docentes cobram bastante de nós, alunos, a questão da segurança do 

paciente. Entendo que é um tema primordial na área da Saúde, mas, em alguns 

momentos, isso não é enfatizado, pois vemos pacientes sendo deixados de lado 

ou morrendo nos hospitais, médicos que não querem prestar atendimento... 

Todas as áreas, enfermagem, farmácia, psicologia, estão envolvidas na 

responsabilidade do cuidado ao paciente, mas infelizmente não são todos os 

profissionais da área da saúde que se preocupam com essa questão, realizando 

as suas atividades como se fossem máquinas, profissionais que não têm perfil 

para cuidar de gente. Quando temos cinquenta pacientes para serem atendidos 

em um hospital já vi serem tratados como números ou letras, sem identidade e 

características pessoais... 

Fico feliz em saber que, dos alunos que fizeram parte do meu grupo de 

estágio, todos têm a preocupação com o cuidado e com a segurança do paciente, 

mesmo não tendo na graduação uma disciplina específica para o tema. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Osaka, 24 anos, graduanda do 8º semestre do curso de farmácia. 
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Entrevista nº 11 

Data: 26.11.2015 

 

Estou cursando o 8º semestre de graduação em farmácia e não tive muito 

contato com o tema segurança do paciente. Estou concluindo agora o estágio em 

drogaria e acredito que na área de farmácia voltada para drogaria, a segurança 

do paciente é eficaz, pois dificilmente ocorre um erro. Acredito que os poucos 

erros que ocorrem em drogarias são decorrentes da letra ilegível nas receitas 

médicas, dificultando muito a leitura. Dessa maneira, é preciso confiar no meu 

conhecimento e no auxílio dos profissionais/colegas de trabalho, pois em algumas 

situações se torna impossível a leitura da receita e a dispensação do 

medicamento. Posso afirmar que na experiência que eu tenho em drogaria, a 

segurança do paciente e sua relação com o medicamento, a posologia é 

informada, mas pode acontecer de no ambiente domiciliar não ocorrer 

corretamente.  

Nas disciplinas de toxicologia, farmácia clínica, farmacoterapia e 

farmacologia, é discutida com frequência a segurança do paciente, enfatizando a 

importância da administração da dose correta. 

Considero a temática “segurança do paciente” extremamente importante 

para a formação do farmacêutico.  Foi através do conhecimento adquirido na 

graduação que hoje posso orientar pessoas sobre a hepatoxicidade e 

nefrotoxicidade do paracetamol, por exemplo, tão comumente utilizado.  

Eu percebo que na minha turma não há uma preocupação espontânea sobre 

a segurança do paciente, mesmo porque acredito que, em média, 90% dos alunos 

tenham trabalhado ou trabalhem em drogarias, então talvez vejam a segurança 

do paciente como algo comum. Por eu não ter a vivência na área, me despertou 

um olhar diferente para esta questão.  

No estágio curricular obrigatório existe a opção de escolha por drogaria, 

farmácia de Unidade Básica de Saúde ou farmácia hospitalar. Farmácia de 

manipulação, indústria de alimentos, cosméticos ou farmacêutica e no laboratório 

de análises clínicas da faculdade. 
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Eu acredito que “segurança do paciente” é passar para os usuários a correta 

orientação do uso do medicamento certo, na dose certa, no horário certo, com a 

duração correta do tratamento, as possíveis reações que o medicamento pode 

causar e até mesmo a interação medicamentosa com outras substâncias.  Várias 

pessoas me perguntam se a administração do antibiótico deve ser feita com a 

ingestão de leite e na graduação aprendi que não deve ser feito dessa maneira, 

pois forma-se quelato e existem outras formas de prevenção da dor gástrica 

causada pelo uso dos antibióticos. A aplicabilidade do meu conhecimento teórico 

na prática que vivencio nos estágios e no dia a dia, também é uma forma de 

promover segurança do paciente.  

 

 



 

 

 

Shiga 28 anos, graduando do 8º semestre do curso de nutrição. 
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Entrevista nº 12 

Data: 26.11.2015 

 

Estou cursando o último semestre do curso de nutrição e percebo o tema 

“segurança do paciente” principalmente nos estágios do segundo ciclo, que são 

feitos no hospital, onde temos que priorizar a higienização das mãos, o uso do 

álcool gel e o uso de luvas de procedimento.  

A professora supervisora do estágio reforçava a orientação quanto ao uso de 

luvas, a higienização dos aparelhos utilizados, como o adipômetro e a fita métrica, 

antes e após o uso em cada paciente, mas é claro que nos estágios em Unidade 

Básica de Saúde e na clínica de nutrição da faculdade também existe a 

orientação e cobrança por parte do professor e, às vezes, até a equipe de saúde 

que está trabalhando no mesmo local também observa se estamos realizando 

corretamente as técnicas necessárias. 

Acredito que todos esses procedimentos têm relação com a segurança do 

paciente e com a nossa segurança também.   

Nas disciplinas teóricas de nutrição hospitalar e nutrição clínica, me recordo 

que houve um momento em que aprendi a técnica correta da lavagem das mãos, 

os tipos de precaução que podemos encontrar no ambiente hospitalar e como se 

paramentar corretamente, sobre contaminação e infecção e a restrição no uso de 

adornos.  

Relacionando a temática “segurança do paciente” com a área da nutrição, 

percebo uma preocupação maior na Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN). 

Nessa unidade, havia um cuidado com a higienização das mãos e preocupação 

com a contaminação dos alimentos. Diariamente era preenchido um check-list 

para controle de temperatura de carne e a higienização dos legumes e frutas. No 

estágio hospitalar, não permanecemos na cozinha, só a conhecemos, toda a 

carga horária é destinada à assistência ao paciente, então, quando tinha 

oportunidade, verificava tipo, qualidade e como o alimento estava acondicionado. 

Acredito que o tema “segurança do paciente” é o mais importante na área de 

saúde e as minhas colegas do grupo de estágio, assim como eu, se preocupam 
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com esse tema e posso afirmar que as minhas professoras sempre demonstraram 

preocupação com a segurança e qualidade da alimentação dos pacientes.  

Na minha percepção, “segurança do paciente” está relacionado com o bem-

estar e com a integridade física e mental preservada. É estar livre de qualquer 

dano ou ação que possa acarretar alguma doença ao paciente. 

 

 

 



 

CAPÍTULO 5  
 Categorias oriundas das narrativas 



 

 

 



 
153 Categorias oriundas das narrativas 

“A mente que se abre a uma nova ideia, jamais voltará a seu 
tamanho original”. 

Albert Eisntein 

 

 

A categorização de dados em uma pesquisa é considerada uma construção 

conceitual que tem como foco a extração de elementos essenciais de uma 

narrativa, definidos por palavras ou expressões (Denzin, 1989).  

Os critérios a serem adotados na construção de categorias, segundo Merrian 

(1998), devem refletir o propósito da pesquisa, formar um sistema coerente, bem 

como ser mutuamente exclusivos e exaustivos. 

Gil (2009) define categorias como conceitos que expressam padrões que 

emergem dos dados e são utilizadas com o propósito de agrupá-los de acordo 

com a similitude que apresentam. Elas são obtidas a partir de um processo 

intuitivo, mas sistemático, orientado pelos objetivos da pesquisa, pela orientação 

e conhecimentos prévios do pesquisador, e também pelos conhecimentos obtidos 

ao longo da coleta de dados.   

Nessa perspectiva, entendemos as categorias como grandes enunciados 

que abarcam um número variável de temas, segundo seu grau de intimidade ou 

proximidade, e que possam, através de sua análise, exprimir significados 

importantes que atendam aos objetivos de estudo e criem novos conhecimentos, 

proporcionando uma visão diferenciada sobre o tema proposto (Campos, 2004). 

Dessa forma, Minayo (2010a) estabelece que a expressão mais comumente 

utilizada para o tratamento dos dados de uma pesquisa qualitativa é a análise de 

conteúdo e infere que a expressão significa mais do que um procedimento 

técnico. Faz parte de uma histórica busca teórica e prática no campo das 

investigações sociais e ainda elucida que a análise temática representa a 

modalidade mais apropriada para investigações qualitativas em saúde.  

A autora ainda conclui que realizar uma análise temática consiste em 

descobrir os núcleos de sentido que compõe uma comunicação, cuja presença ou 
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frequência signifiquem algo ao objeto de analítico visado. Para uma análise de 

significados, a presença de determinados temas denota estruturas de relevância, 

valores de referência e modelos de comportamento presentes ou subjacentes no 

discurso.  

Neste estudo, após serem observados os citados pressupostos, foram 

elencadas as seguintes categorias: 

1. Visão da temática “segurança do paciente” nos conteúdos programáticos 

de cursos de graduação em saúde;  

2.  Valorização da interdisciplinaridade; 

3.  Interface entre a visão holística e a segurança do paciente;  

4.  Lacuna da temática “segurança do paciente” nos conteúdos 

programáticos. 

 

 

5.1 VISÃO DA TEMÁTICA "SEGURANÇA DO PACIENTE" NOS 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DE CURSOS DE GRADUAÇÃO 

EM SAÚDE 

 

Esta primeira categoria diz respeito a como os participantes deste estudo 

têm observado a inserção da temática “segurança do paciente” em seus 

respectivos cursos.  

A publicação de vários estudos, nas últimas décadas, tem auxiliado a 

compreender a importância e a dimensão do problema de segurança do paciente 

mundialmente. Embora ações venham sendo realizadas para a sensibilização e 

avaliação das situações de segurança no ensino de graduação em saúde por 

algumas IES, outras estão sendo desafiadas a repensar a formação profissional, 

visando a implementação de ações que reorientem o processo de formação 

profissional.  

Nos discursos a seguir evidencia-se a discussão e a valorização da temática 

com os discentes. 
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“Enfatizo aos alunos que o profissional tem que ter conhecimento do seu 

papel e do que está executando. Sempre digo aos alunos que, quando eles não 

souberem alguma coisa ou tiverem dúvidas, que não façam, procurem ajuda de 

um profissional capacitado, pois é mais prudente não fazer do que fazer errado 

por não saber” (Kyoto). 

 

“No ensino da graduação em psicologia, a segurança do paciente é 

trabalhada de uma forma generalizada. Nas disciplinas de psicologia do trabalho 

e das organizações e psicologia educacional é discutida e enfatizada a 

importância da segurança, tanto do paciente como do profissional psicólogo, 

como, por exemplo, a necessidade do uso da contenção física em algumas 

situações, o atendimento a uma pessoa em risco iminente de suicídio e o seu 

diagnóstico precoce e o risco de o trabalhador desenvolver Síndrome de Burnout, 

por não ter recebido orientação correta e acompanhamento de um psicólogo 

sobre as medidas preventivas. Em algumas situações não existe risco de vida, 

mas o agravamento do quadro clínico do paciente” (Nagoya). 

 

“Quando penso em segurança do paciente, penso em acessibilidade, 

conforto, cuidado no toque, no manuseio do paciente e no seu cuidado diário 

quando está internado. Para mim o enfoque da segurança do paciente está mais 

presente no ambiente hospitalar. Numa Unidade Básica de Saúde, por exemplo, 

geralmente o paciente está acompanhado e com a mobilidade preservada” 

(Matsumoto). 

 

Os apontamentos feitos pelos participantes em relação à inserção desta 

temática nos programas remeteram-nos à reflexão sobre a recomendação feita 

pela OMS, a qual sugere a inclusão da temática “segurança do paciente” nas 

matrizes curriculares de todos os cursos da área da saúde.   

No entanto, nesta investigação, as narrativas dos participantes apontaram 

que, embora haja a apresentação da temática, ela é inespecífica e pouco 

articulada entre as diversas disciplinas.  
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Para Silva et al. (2010) o ensino que desenvolve competências para a 

assistência segura em saúde exige a superação de alguns obstáculos, como a 

resistência às mudanças, pouca reflexão sobre o papel dos educadores, a 

fragmentação do ensino e a dicotomia entre o pensar e o fazer.   

Wachter (2010) relata que, na área da saúde, os futuros profissionais são 

preparados para acertar, pois partem da premissa de que o trabalho desenvolvido 

será livre de erros, incorporando a noção de que errar é algo inaceitável, sendo 

um aspecto que precisa ser revisto com urgência no ensino da saúde.  

A temática “segurança do paciente” necessita ser problematizada e discutida 

de forma séria e responsável, sendo indispensável instrumentalizar os futuros 

profissionais para a prevenção de eventos adversos e desenvolvimento da cultura 

da segurança do paciente (Wegner et al., 2016).  

Conforme descrito por Cooper (1998, 2000), não existe uma definição 

padrão para cultura e sim um entendimento comum, curto e intuitivo, com sendo 

“o modo como as coisas são feitas aqui”.  

Reason (1997) define “cultura de segurança” como produto dos valores, 

atitudes, percepções, competências e padrão de comportamentos de indivíduos e 

grupos que determinam o comprometimento, o estilo e a proficiência do 

gerenciamento da segurança do trabalho da organização. Organizações com 

culturas de segurança positivas são caracterizadas pela comunicação fundada na 

confiança mútua, pela percepção compartilhada da importância da segurança e 

pela confiança na eficácia das medidas preventivas.  

Sendo assim, a incorporação da cultura de segurança, que se reflete na 

forma com que os processos de trabalho são desenvolvidos, é fundamental desde 

o início do processo de formação, a fim de que o discente reconheça os erros, 

aprenda com eles e os notifique.  

 

“A elaboração de protocolos, normas, rotinas, processos, faz parte do 

produto final, que é a assistência de qualidade livre de falhas e danos ao 

paciente. Eu entendo segurança do paciente como um resguardo tanto para o 

paciente quanto para o profissional, uma vez que o tema “segurança” engloba o 

desenvolvimento de ações e padronizações de cuidado ao paciente” (Nikko). 
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“Entendo que a segurança do paciente consiste em não deixar que aconteça 

nenhum dano ao paciente durante o atendimento feito por mim ou por qualquer 

outro profissional. É fornecer a orientação correta ao paciente para sua rotina 

diária e para que ele fique bem” (Narita). 

 

De acordo com Robbins (2002), a percepção é conceituada como um 

processo pelo qual as pessoas organizam e interpretam suas impressões 

sensoriais, com o objetivo de dar sentido ao ambiente onde estão inseridas, e sua 

importância reside no fato de que o comportamento das pessoas se baseia em 

sua percepção dessa realidade. 

Os participantes destacam também que a temática “segurança do paciente” 

não está presente apenas no cenário hospitalar, apresentando a saúde como um 

setor multifacetado, que visa à promoção, proteção e recuperação da saúde, 

através das ações desenvolvidas nos diversos campos de atuação.   

 

“Em relação à temática “segurança do paciente”, no curso de farmácia, como 

a maioria dos nossos alunos trabalham em drogarias como balconistas, é 

enfatizada a importância de a venda de medicamentos não estar vinculada ao 

interesse da comissão. É evidenciada aos alunos a importância da atuação do 

farmacêutico frente às novas legislações, a responsabilidade com a saúde básica 

do usuário, a atenção, a prescrição farmacêutica e a orientação, de uma forma 

ética, profissional, deixando de lado o comissionamento pela venda do 

medicamento. Ressaltamos ao aluno que a função do balconista é a venda, e a 

do farmacêutico é atuar no intuito de melhorar a condição de saúde do paciente, 

seja no diagnóstico, na prevenção ou no tratamento da doença” (Tokyo).  

 

“Percebo, às vezes, que os alunos que são estagiários e trabalham na área 

perdem um pouco do medo e acredito que, independente do tempo que tenho de 

experiência, eu sempre tenho que tratar as amostras como potencialmente 

contaminadas, pois não tenho exames anteriores e diagnósticos médicos em 

mãos enquanto estou coletando amostras ou as recebendo” (Myia-jima). 
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Quinto Neto (2014) afirma que as falhas assistenciais podem começar no 

consultório médico, chegar à recepção de um hospital e estender-se até o local do 

atendimento específico de saúde. O incidente assistencial frequentemente 

decorre de um conjunto de falhas que se associam e levam ao dano.  

A ocorrência de eventos adversos relacionados a medicamentos representa 

uma importante causa de morbidade e mortalidade, resultando em sofrimento e 

aumento dos custos do atendimento em serviços de saúde, em nível mundial. 

Sendo assim, fica evidente a necessidade da utilização de estratégias para evitar 

a ocorrência de eventos adversos e promoção da segurança do paciente 

(Marques, Romano-Lieber, 2014). 

Winters, Do Prado, Heidemann (2016) advertem que a educação crítica 

somente será realizada a partir do momento em que o aluno estiver em contato 

com a realidade, para que ele adquira conhecimento e construa conceitos, a fim 

de compreendê-la e a partir disso apropriar-se de um caráter crítico sobre ela.  

Dessa forma, as Diretrizes Curriculares dos cursos de graduação da área da 

saúde, as quais se constituem nas orientações para construção dos currículos, 

formuladas no ano de 2001, estabelecem o conceito de saúde, os princípios e 

diretrizes do SUS como elementos fundamentais na construção da articulação 

entre Educação Superior e Saúde. 

Embora haja esforços para a implementação de ações para a promoção de 

segurança do paciente, os danos causados em pacientes não são infrequentes. 

Nessa direção, a participação dos profissionais de saúde na realização e 

implementação dessas ações pode ser determinante para o aumento da 

segurança.  Essas ações e disciplinas que enfocam a temática puderam ser 

observadas nas narrativas a seguir. 

 

“ [...] na disciplina de química farmacêutica, trabalhamos com o aluno as 

possíveis reações químicas existentes na elaboração do medicamento, sempre 

associado ao conhecimento adquirido em farmacologia. Ocorre algo semelhante 

na disciplina de tecnologia farmacêutica e farmacotécnica que é voltada não só 

para o preparo do medicamento, mas também ao uso do medicamento diante de 

todas as técnicas utilizadas na sua elaboração, a questão dos edulcorantes e 
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quais os cuidados devemos ter para mostrar ao paciente a eficácia do produto 

para que ele tenha a adesão ao tratamento [...]” (Tokyo). 

 

“Em relação às disciplinas que abordaram essa temática, acredito que na de 

bioética e biossegurança, dentro dos laboratórios, em administração laboratorial, 

bioquímica e química, nas quais foram discutidos os equipamentos de proteção 

individual e coletivo” (Myia-jima).   

 

“[...] nas disciplinas práticas de ortopedia, neurologia, preventiva e hospitalar, 

que estou tendo nesse semestre, fui bem orientada quanto à importância de 

manter as grades da cama sempre elevadas, o uso de luvas de procedimento, as 

precauções de contato, os cuidados na posição dos pacientes neurológicos, para 

não ter agravo da doença; com o paciente ortopédico quanto a deambulação, e 

na preventiva, o cuidado com a queda do idoso. Quanto às disciplinas teóricas, 

lembro muito da disciplina de Noções de Enfermagem, onde era trabalhada a 

segurança do paciente” (Narita). 

 

“Nas disciplinas de toxicologia, farmácia clínica, farmacoterapia e 

farmacologia, é discutido com frequência a segurança do paciente, enfatizando a 

importância da administração da dose correta” (Osaka). 

 

“Percebo o tema „segurança do paciente‟ principalmente nos estágios do 

segundo ciclo, que são feitos no hospital, onde temos que priorizar a higienização 

das mãos, o uso do álcool gel e o uso de luvas de procedimento” (Shiga).  

 

As principais ações apontadas pelos participantes foram: esterilização e 

desinfeção correta de materiais e equipamentos, cuidado especializado ao 

paciente, preparo, uso e administração correta de medicamentos, uso de 

equipamentos de proteção individual e coletivo, identificação do paciente, a 

prevenção de agravos à saúde do paciente, prevenção de quedas, contexto da 

infecção hospitalar, priorizando a higienização das mãos e outras técnicas 

assépticas para a diminuição desse risco, manutenção das grades da cama 
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elevadas, o uso de luvas de procedimento, seguimento das precauções de 

contato, os cuidados específicos a pacientes neurológicos e ortopédicos, o 

cuidado com a queda e uso do álcool em gel.  

Cabe lembrar que muitos dos temas elencados pelos participantes vão ao 

encontro dos protocolos estabelecidos por meio do PNSP/ANVISA, no intuito de 

assegurar a segurança do paciente nos estabelecimentos de saúde. 

Nessa categoria, fica evidenciado que os participantes consideram 

importante o estudo da segurança do paciente na graduação, entendendo como 

forma de proteção para o profissional e para os pacientes e familiares, evitando 

danos e erros em suas condutas.  

No entanto, é fundamental que os futuros profissionais de saúde incorporem 

o conceito de segurança do paciente, reflitam sobre as habilidades necessárias 

para a gestão da prática segura nos diferentes campos do saber, e trabalhem 

conjuntamente para o alcance do objetivo maior: a segurança do paciente. 

 

5.2 VALORIZAÇÃO DA INTERDISCIPLINARIDADE 

 

Nesta categoria, a valorização da interdisciplinaridade na formação do 

discente se faz presente, uma vez que o trabalho em saúde é pautado por 

relações interpessoais entre os profissionais. 

O conceito de interdisciplinaridade surgiu no século XX, mas só a partir da 

década de 60 começou a ser enfatizado como necessidade de transcender e 

atravessar o conhecimento fragmentado, embora sempre tenha existido, em 

maior ou menor medida, certa aspiração à unidade do saber (Minayo,1991). 

As falas a seguir expressam o desejo dos participantes em trabalhar com a 

interdisciplinaridade a fim de expandir o olhar para a adesão de novos 

conhecimentos sobre a temática “segurança do paciente”. 

 

“Questão importante hoje é a interdisciplinaridade... eu, como professora, 

enfatizo sempre essa questão, mesmo encontrando resistência de alguns 

professores antigos a trabalharem dessa forma”. (Nara) 
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“Acredito que a interdisciplinaridade pode contribuir para a segurança do 

paciente. Há alguns anos foi inserida a disciplina de técnicas de enfermagem em 

socorros e urgências na grade do curso de fisioterapia. Nessa disciplina o aluno 

consegue ter a visão do trabalho do enfermeiro com o cuidado, juntamente com o 

trabalho do fisioterapeuta, focado na reabilitação do paciente”. (Kyoto) 

 

Observamos, nesta categoria, a relevância da interdisciplinaridade nos 

campos de atuação, tanto durante a formação acadêmica como durante a 

atuação profissional. Todavia, constatamos que essa forma de agir e pensar são 

considerados, ainda, um grande desafio no que se refere à formação dos 

profissionais de saúde (Alves, Brasileiro, Brito, 2004).  

As falas a seguir destacam a necessidade de incorporação da 

interdisciplinaridade: 

 

“Uma questão importante, e que é uma tendência em todas as profissões 

atuais, é a interdisciplinaridade, porque eu como psicóloga, posso olhar para o 

sujeito através do meu referencial de trabalho, sob a minha ótica, mas a leitura do 

assistente social, do médico ou do enfermeiro pode ser outra, e é essa riqueza de 

olhares e diferentes percepções que faz com que nos aproximemos da 

necessidade do sujeito. Ninguém tem a expertise para responder como psicólogo, 

senão ele, mas o compartilhamento do conhecimento entre os diversos 

profissionais é o que faz com que alcancemos o objetivo maior: beneficiar o 

paciente”. (Nagoya) 

 

“É fundamental que todos os profissionais envolvidos na assistência do 

paciente, direta ou indiretamente, estejam imbuídos não só de um sentimento, 

mas de um conhecimento científico em relação à segurança do paciente, 

refletindo criticamente no que devemos fazer, como fazer e o que vamos sugerir 

para nossa equipe, desenvolvendo protocolos assistenciais que deverão ser 

analisados periodicamente, e trabalhar para que  toda a equipe de saúde  esteja 

numa constante, trabalhando a questão da segurança do paciente”. (Sendai) 
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Piaget (1973) coloca que a interdisciplinaridade é o grau mais elevado de 

interação entre as disciplinas, defendendo a não verticalização entre elas e sim a 

necessidade de compartilhamento do mesmo programa de trabalho, atuando 

sobre as semelhanças e esforçando-se para que haja melhor inter-relação 

profissional. Com isso, efetiva-se uma nova combinação de elementos internos e 

o estabelecimento de canais de trocas entre os campos em torno de uma tarefa a 

ser desempenhada conjuntamente. 

Nesse contexto, Vasconcelos (2002) afirma que a estrutura das IES, 

organizada em faculdades e departamentos que eventualmente não se 

comunicam, pode impedir o desenvolvimento de cultura acadêmica que fomente e 

compartilhe o trabalho de forma interdisciplinar.  

Na IES em questão, a estrutura organizacional facilita a relação das 

coordenações dos cursos das faculdades de saúde, todavia, os programas 

interdisciplinares ainda são inexpressivos, caracterizado pela baixa intensidade 

nas trocas entre os especialistas e pelo baixo grau de integração real das 

disciplinas no interior de um mesmo projeto de pesquisa (Japiassu, 1976).  

Anastasiou e Alves (2009) propõem a interdisciplinaridade como a interação 

de duas ou mais disciplinas, desde ideias, ações, tarefas, até a interação de 

campos conceituais, leis e princípios, podendo até ocorrer o surgimento de uma 

nova disciplina.  

Gomes (2016) aponta que na interdisciplinaridade, pesquisadores, grupos e 

instituições se reúnem com um compromisso de responsabilidade compartilhada 

em torno de objetivos e problemas, aceitando no ponto de partida a negociação 

de códigos e linguagens, de conceitos e de procedimentos, para chegarem a uma 

definição comum dos temas, das estratégias de ensino, dos critérios de validade e 

dos resultados de excelência que almejam alcançar.   

 

 “[...] Todas as áreas (enfermagem, farmácia, psicologia...) estão envolvidas 

na responsabilidade do cuidado ao paciente, mas infelizmente não são todos os 

profissionais da área da saúde que se preocupam com essa questão, realizando 

as suas atividades como se fossem máquinas, profissionais que não têm perfil 

para cuidar de gente [...]”. (Hiroshima)  
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No campo da saúde, a interdisciplinaridade acena com a possibilidade da 

compreensão integral do ser humano no contexto das relações sociais e do 

processo saúde-doença. Sua construção ultrapassa a mera renovação de 

estratégias educativas, necessitando ser consolidada pela reestruturação 

acadêmica e institucional via compromisso com as necessidades sociais de saúde 

(Martins de Sá, 1998). 

A equipe multidisciplinar de trabalhadores de saúde, quando desenvolvem 

suas atividades de maneira interdisciplinar, está atuando em prol da segurança do 

paciente. A formação e o desenvolvimento dos profissionais, aliados a uma 

relação próxima do paciente, são potencialidades para um cuidado seguro (Ques, 

Montoro, Gonzales, 2010).   

Para o alcance da melhoria contínua, é necessário reafirmar a prioridade do 

trabalho interdisciplinar definindo objetivos, uma vez que a segurança do paciente 

é devidamente estabelecida quando profissionais atuam conjuntamente e de 

forma ativa. 

A base educacional do ensino superior necessita ser reestruturada, a fim de 

estabelecer uma nova relação entre os diversos profissionais de saúde e suas 

respectivas áreas de conhecimento, permitindo maior diversidade das ações e 

busca permanente de concordância de ideias. Essa relação deve ser pautada na 

interdisciplinaridade, necessitando uma abordagem que questione as certezas 

profissionais e estimule a permanente comunicação horizontal entre todos os 

componentes da equipe, gerando, dessa forma, a articulação das ações 

multiprofissionais e a cooperação entre as áreas da saúde (Peduzzi, 2001).   

Sob essa ótica, cabe ressaltar que a área da saúde é considerada 

eminentemente interdisciplinar, e a integração dessas disciplinas no âmbito dos 

cursos de graduação em saúde, que preparam recursos humanos para atuar 

nesse campo, certamente poderá levar à formação de profissionais mais 

comprometidos com a realidade de saúde e, consequentemente, com a sua 

transformação (Vilela, Mendes, 2003). 
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5.3 INTERFACE ENTRE A VISÃO HOLÍSTICA E A SEGURANÇA DO 

PACIENTE 

 

A palavra “holismo” deriva do grego holikós, que significa “todo, inteiro, 

completo”. Essa prática evita tratar de forma isolada o processo saúde-doença, 

fazendo com que a saúde seja subtendida como uma mudança contínua aos 

desafios ambientais e ao equilíbrio dinâmico do organismo (Silva, Ciampone, 

2003; Lemos et al., 2010). 

Nessa direção, ratificamos a premissa de que o cuidar ultrapassa a 

dimensão das necessidades biológicas e sim que deve abranger as 

necessidades, psicológicas, sociais e espirituais.  

Assim, pontuamos a necessidade de que os profissionais de saúde 

estabeleçam metas em seus processos de trabalho, que viabilizem a integração 

de todas as dimensões do cuidado, primordiais para proporcionar qualidade e 

segurança ao paciente (Lemos et al., 2010).   

Sendo assim, trata-se do desenvolvimento de uma visão do ser humano 

como um ser singular, levando em consideração todos os fatores que podem 

influenciar em sua segurança, com a finalidade de criar e implementar condições 

adequadas para o cuidado ao paciente. 

Leite e Strong (2006) afirmam que a segurança do paciente está relacionada 

às modificações em relação ao processo de trabalho - modo como o ser humano 

produz e reproduz sua existência, interferindo na maneira que realiza suas ações, 

passando a incluir e valorizar aspectos subjetivos, históricos e socioculturais dos 

pacientes e dos profissionais, buscando melhorar as condições de trabalho.  

Os discursos a seguir descrevem a valorização da visão holística no cuidado 

ao paciente: 

 

“Embora o foco do biomédico não seja a coleta e sim a análise, entendo que 

se ele for o responsável técnico do laboratório, ele terá que ter propriedade e 

responsabilidade sobre a temática “biossegurança” para que possa orientar a sua 

equipe de trabalho” (Nara). 
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“O final de todo conteúdo passado nas disciplinas, é dedicado ao tratamento 

fisioterápico e, nesse momento, eu chamo a atenção dos alunos para o cuidado 

que devem ter na hora da manipulação do paciente, lembrando que o paciente 

tem que ser visto como um todo e não como um ombro luxado, uma coluna ou um 

quadril” (Kyoto). 

 

“[...] frente à realidade que vivencia no trabalho, o farmacêutico é colocado 

em segundo plano no processo de trabalho, pois o profissional médico não 

permite que o farmacêutico exerça a sua função. Diante disso, o aluno é orientado 

que existe o respaldo legal, decretado pelo Conselho de Farmácia e pelo 

Ministério da Saúde e que é importante que ele se fundamente e se documente 

para que haja uma mudança nesse contexto” (Tokyo). 

 

O holismo deve ser um atributo que permeia a boa prática de todos os 

profissionais de saúde, fruto do esforço e da confluência dos vários saberes do 

trabalho interdisciplinar, no espaço concreto e singular dos serviços de saúde 

(Pinho I, Siqueira, Pinho L, 2006).  

Por conseguinte, é extremamente importante que os educadores busquem 

incentivar e sensibilizar os futuros profissionais da saúde acerca da temática 

“segurança do paciente” articulado à visão holística. 

 

5.4 LACUNA DA TEMÁTICA “SEGURANÇA DO PACIENTE” NOS 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

A garantia de um cuidado seguro e livre de danos envolve esforços de todo 

um sistema, que deve ser iniciado desde o processo de formação educacional 

dos futuros profissionais da área. 

Dessa forma, os tópicos apresentados pela OMS no Patient Safety 

Curriculum Guide devem ser trabalhados nos currículos dos cursos de graduação 

em saúde com o objetivo de sensibilizar os discentes para a discussão e 

efetivação da segurança do paciente em suas atividades profissionais. 
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A formação acadêmica e a educação permanente desses profissionais 

destacam-se como componentes essenciais na construção de uma cultura de 

segurança (REBRAENSP, 2013). No entanto, para que os princípios e conteúdos 

relacionados à segurança do paciente sejam efetivados nos currículos é 

necessária uma mudança eficaz, tanto no ensino dos estudantes como no papel 

do docente (WHO, 2011; REBRAENSP, 2013). 

A formação do educador é um complexo processo que extrapola a mera 

estrutura formal. Sua formação profissional deve ter como base uma postura 

crítica, capaz de dinamizar a permanente e necessária avaliação dos resultados 

(Barbosa, 2003). 

Os educadores precisam de aptidão para explicar conceitos complexos, 

coordenar discussões, avaliar a aprendizagem do discente; devem agir com mais 

clareza política no que diz respeito aos interesses que suas ações cotidianas 

requerem (Bartolome, 1994).  

A ausência de disciplina específica que articule, formalmente, a temática em 

questão na organização curricular dos cursos de graduação em saúde estudados 

foi expressa pelos participantes em suas narrativas: 

 

“Infelizmente não há nenhuma disciplina específica sobre segurança do 

paciente na grade curricular do curso [...]” (Kyoto). 

 

“Hoje, na grade curricular do curso de Farmácia, não há uma disciplina 

intitulada como “segurança do paciente”, mas, como já descrevi, várias disciplinas 

do curso fazem menção à essa temática” (Tokyo). 

 

“[...] em relação à temática “segurança do paciente”, no curso de Nutrição 

não é aplicada especificamente [...]” (Matsumoto). 

 

“Reconheço que a grade curricular do curso de graduação em enfermagem 

possibilita o ensino da temática “segurança do paciente”, porém, infelizmente, não 

existe uma disciplina específica com esse foco [...]” (Sendai). 
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O discurso apresentado abaixo demonstra que os acadêmicos se 

preocupam com a segurança:  

 

“Fico feliz em saber que dos alunos que fizeram parte do meu grupo de 

estágio, todos têm a preocupação com o cuidado e com a segurança do paciente, 

mesmo não tendo na graduação uma disciplina específica para o tema” 

(Hiroshima). 

 

Nesse sentido, torna-se da maior relevância o aprofundamento da temática 

no processo de formação dos profissionais da saúde. 

Anastasiou e Alves (2009) propõem os currículos globalizantes como 

estratégias de abordagem e construção do conhecimento de um tema, resolução 

de projetos, de problemas, de respostas a questões, de iniciação à pesquisa e 

elaboração de sínteses significativas, de modo a colocar o discente, com seus 

limites e possibilidades, no centro dos processos, buscando a construção 

contínua e processual de sua própria autonomia. Essas autoras trazem, ainda, 

que os currículos globalizantes têm como centro o discente e suas necessidades 

educacionais. Os nexos estabelecidos superam a fragmentação disciplinar e 

propõem a articulação dos conteúdos curriculares a partir de projetos, pesquisa, 

resolução de problemas e outras atividades. Nesse caso, os currículos centram-

se no princípio de que o discente constrói o conhecimento utilizando uma 

abordagem relacional do conteúdo. 

Carraro et al. (2012) preconizam o emprego das metodologias ativas de 

ensino no aprendizado, a fim de permitir ao discente a articulação da teoria com a 

prática para mobilização dos conhecimentos sobre segurança, com temas 

anteriormente discutidos ao longo de uma disciplina. 

As metodologias ativas utilizam a problematização como estratégia de 

ensino-aprendizagem, com o objetivo de alcançar e motivar o discente, pois, 

diante do problema, ele se detém, examina, reflete, relaciona a sua história e 

passa a ressignificar suas descobertas. A problematização pode levá-lo ao 

contato com as informações e à produção do conhecimento, principalmente com a 

finalidade de solucionar os impasses e promover o seu próprio desenvolvimento. 
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Ao perceber que a nova aprendizagem é um instrumento necessário e 

significativo para ampliar suas possibilidades e caminhos, o aluno poderá 

exercitar a liberdade e a autonomia na realização de escolhas e na tomada de 

decisões (Cyrino, Toralles-Pereira, 2004). 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 6  
Análise interpretativa à luz 

do referencial teórico 
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“É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se 
faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua 
prática”. 

Paulo Freire 
 

 

O referencial teórico adotado para a análise interpretativa dos achados desta 

investigação foi o referente à integralidade em saúde proposto por Ricardo Burg 

Ceccim. 

De acordo com esse referencial, ensinar saúde sob a orientação estrutural 

da integralidade, nos cursos de graduação da área da saúde, dá origem à 

atividade prática, à educação em ato e à educação permanente. Essa educação 

poderia ser identificada como iniciativa da vontade, do desejo, da implicação com 

a produção de conhecimento com sentido, com a construção de práticas 

cuidadoras, com as inovações por experimentação, um diálogo de transformação 

com a qual se criam nexos constituintes entre saúde, educação e trabalho 

(Pinheiro, Ceccim, 2005).  

Tal premissa coliga-se à temática investigada neste estudo - “segurança do 

paciente”, uma vez que a garantia desse princípio está imbricado na adoção da 

integralidade na atenção e no cuidado ao paciente, ampliando o desenvolvimento 

do cuidar nas profissões da saúde, as quais visam formar profissionais críticos e 

responsáveis pelos resultados das práticas de atenção, capazes de acolhimento, 

de vínculo com os usuários das ações e serviços de saúde e, também, sensíveis 

às dimensões do processo saúde/doença (Pinho I, Siqueira, Pinho L, 2006). 

O atendimento integral ao paciente, tendo em vista sua implicação na 

assistência segura, deve ser o movimento regulador das práticas em saúde 

durante a graduação e após o seu término, instigando o discente, com a 

participação docente, a criar estratégias que o impulsionem à reflexão e análise 

crítica dos contextos vividos e garanta a incorporação, na prática, de 

conhecimentos relacionados à integralidade do cuidado. 

Dessa forma, para que se produzam efeitos positivos no cuidado em saúde, 

é necessário que as universidades contemplem a prática da integralidade no 
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ensino da graduação, facilitando, assim, a sua internalização por parte dos 

discentes, no intuito de promover um olhar transformador em suas futuras ações 

profissionais em busca da qualidade e segurança na assistência prestada.  

Neste estudo, os participantes apresentaram em suas narrativas princípios 

da integralidade do cuidado e da segurança do paciente, trazendo um significado 

de preocupação e importância ao cuidado integral e seguro. 

 

“[...] nas disciplinas de farmacologia, farmácia hospitalar e farmácia clínica, 

começamos a trabalhar a temática “segurança do paciente”, salientando aos 

alunos que o paciente é um ser individual diante de todos os outros e a 

importância da segurança e da orientação correta ao paciente” (Tokyo). 

 

“Diante dos riscos inerentes ao próprio cuidado e ação de saúde, nós temos 

que considerar todas as possibilidades para que seja evitado o dano ao paciente” 

(Sendai). 

 

Ceccim e Feuerwerker (2004) afirmam que tematizar a formação em saúde 

implica colocar em questão as características do ensino, as expectativas do 

exercício profissional e as políticas do trabalho em saúde, e colocam que o ensino 

em saúde é marcado por uma história que organiza o conhecimento de maneira 

compartimentada e fragmentada e que dicotomiza os indivíduos por 

especialidades. 

Ao se realizar uma retrospectiva das formas de prestação de serviços de 

saúde no Brasil, verificamos que a organização de suas práticas expressa uma 

dicotomia entre ações sanitárias, predominantemente, de caráter preventivo, e 

das ações de assistência individual, de caráter curativo, com predomínio 

expressivo das últimas, em detrimento nítido das primeiras. Com a reestruturação 

do SUS, a superação dessas dualidades, clínica, epidemiológica, individual e 

coletiva, se tornou possibilidade concreta (Menezes, 1998). 

O SUS propõe em seus princípios e diretrizes a descentralização, com 

direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, com prioridade 

para as atividades preventivas, a universalidade do acesso de saúde em todos os 
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níveis de assistência; a igualdade da assistência à saúde; equidade na 

distribuição de recursos; a resolutividade dos serviços (Brasil, 1990; Brasil, 2003).  

Nessa perspectiva, inferimos que a integralidade não pode ser definida 

apenas como uma diretriz básica do SUS, mas sim percebida como um conjunto 

de ações voltadas para a prática de uma assistência livre de reducionismo, com 

uma visão holística do ser humano, tratados não somente como seres doentes, 

mas como pessoas dotadas de sentimentos, desejos e aflições.  No entanto, faz-

se necessário o cumprimento das diretrizes e princípios do SUS na busca por 

uma melhor assistência à saúde, particularmente no que diz respeito ao 

atendimento integral ao paciente, tendo em vista sua implicação numa prática de 

qualidade, que desenvolva capacidade de análise crítica de contextos (Pinho I, 

Siqueira, Pinho L, 2006). 

A articulação entre a formação e o cenário saúde deve perscrutar o conceito, 

as diretrizes, os princípios do SUS e as diretrizes curriculares nacionais para a 

grande área da saúde, considerando os paradigmas da interdisciplinaridade e da 

problematização como cenários dessa interlocução de saberes e práticas 

(Ceccim, Feuerwerker, 2004).   

 

“[...] Solicitamos ao professor que, no decorrer da sua disciplina, aborde com 

os alunos questões voltadas à segurança do paciente, preocupando-se em 

mostrar o porquê da importância de se aprender esse assunto, e que faça 

correlações entre as disciplinas, como por exemplo, a fisiologia e a patologia, pois 

o paciente „vem inteiro‟. Eu costumo até brincar com os alunos dizendo que não 

vemos um coração sozinho entrando em um hospital ou em uma clínica ou 

consultório, temos que avaliar e assumir o paciente como um todo” (Nara). 

 

A partir dos contextos apresentados, é importante salientar que, para a 

educação dos profissionais de saúde, torna-se imperativo realizar dois 

movimentos: o primeiro acerca do empreendimento ético-político de pensar a 

formação como educação permanente em saúde, colocando o cotidiano e os 

impactos do trabalho sobre o processo saúde-doença nas coletividades como 

critério de contemporaneidade dos cursos às necessidades sociais e científicas 
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em saúde. O segundo movimento, sobre a centralidade da integralidade em 

saúde como uma noção constitutiva e constituinte de saberes e práticas com 

potência para superar a modelagem do ensino e dos serviços centrados em 

procedimentos, com usuários interpretados como “saco de órgãos”, onde evoluem 

os quadros fisiopatológicos, nos quais os adoecimentos são enfrentados como 

eventos apenas biológicos (Pinheiro, Ceccim, 2005). 

Franco (2007) relata que o que norteia o esforço pedagógico é a produção 

de sujeitos capazes de protagonizar mudanças nos serviços de saúde, em nível 

organizacional, técnico-assistencial e nas relações em equipe. A educação não 

deve se apresentar como um objeto em si mesmo, uma vez que sempre se educa 

para um desejo. Outrossim, deve operar a partir do ser humano, mobilizando 

sujeitos que trazem como elementos constitutivos do seu ser uma história de vida, 

uma origem sociocultural, saberes constituídos ao longo de sua formação e 

vivências no trabalho em saúde. 

Constatamos que a abordagem teórica dos estudos acerca do conceito de 

integralidade não se reduz apenas à atenção em saúde nos diferentes níveis de 

complexidade, mas amplia as possibilidades de olhares para o assunto tendo por 

base a humanização, a problematização, a interlocução de saberes e práticas e 

as relações dialógicas e interprofissionais como eixos de construção da saúde 

como princípio e diretriz constitucional. Também é possível observá-la como 

possibilidade de olhar para a reorganização dos serviços e dos processos de 

trabalho, para a constituição de políticas públicas voltadas à complexidade da 

saúde e no resgate do valor do sujeito e de seus significados sobre a experiência 

do adoecimento (Pinho et al., 2007).  

A integralidade da atenção à saúde prevê a ampliação e o desenvolvimento 

da dimensão cuidadora na prática dos profissionais de saúde, possibilitando a 

incorporação de responsabilidade pelos resultados das ações de atenção à saúde 

e capacidade de acolher, estabelecer vínculos e dialogar com outras dimensões 

do processo saúde-doença não inscritos no âmbito da epidemiologia e da clínica 

tradicionais (Merhy, 1998). 

Nessa direção, ressaltamos que a mudança do modelo de atenção, visando 

à integralidade é uma necessidade para o desenvolvimento de uma cultura de 
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segurança nos serviços de saúde. Para tanto, o campo da educação traduz-se 

como uma das interfaces capazes de desenvolver estratégias para o alcance 

dessa necessidade. 

 

“Em relação à questão da segurança do paciente, eu percebo que esta é 

fundamental. Hoje não se pode falar em profissões da área da saúde sem 

destacar constantemente a questão do paciente; nós estamos em um mundo 

diferente, com características diferentes e os pacientes a quem nós prestamos 

cuidados diretos enquanto profissionais ou indiretos, através dos nossos alunos, 

têm hoje uma tendência em reconhecer os seus direitos enquanto paciente e 

saber que nós podemos ser motivo de sua segurança dentro da instituição 

hospitalar” (Sendai). 

 

O ensino da temática “segurança do paciente” é tido como um conhecimento 

inerente à formação dos profissionais de saúde e implica diretamente na 

percepção e nas condutas tomadas por esses futuros profissionais diante do 

cuidado prestado ao paciente, trazendo nas pautas de discussão o papel da 

educação na gênese técnica e institucional dos sujeitos para a integralidade das 

ações. 

Dessa maneira, faz-se necessário um novo pensar para se atuar em saúde, 

rompendo a clínica mecanicista e ancorando-se em estratégias como o trabalho 

em equipe e uma maior responsabilização dos profissionais pela gestão dos 

processos de trabalho e pela solução dos problemas de saúde da população. 

Trata-se, assim, da necessidade de desenvolver novas iniciativas capazes de 

produzir mudanças de conceitos e práticas de saúde requeridas pelos princípios 

do SUS, em especial a combinação de acesso com atendimento integral, de 

qualidade e seguro (Merhy, Feuerwerker, Ceccim, 2006). 

 

“Os docentes cobram bastante de nós, alunos, a questão de segurança do 

paciente. Entendo que é um tema primordial  na área da saúde [...]” (Hiroshima). 
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“A segurança do paciente, além de extremamente importante, é o mínimo 

que se tem que ter para alcance da qualidade da assistência em saúde” (Nikko). 

 

“A aplicabilidade do meu conhecimento teórico na prática que vivencio nos 

estágios e no dia a dia, também é uma forma de promover segurança do 

paciente” (Osaka). 

 

Novos passos são necessários para que as mudanças na formação ocorram 

amplamente nas graduações em saúde. Reconhecer a necessidade da 

transformação, trilhar novos caminhos conceituais e explorar práticas inovadoras 

são elementos indispensáveis, mas não suficientes para superar conceitos e 

práticas hegemônicos, solidamente instalados dentro e fora das instituições 

formadoras (Ceccim, Feuerwerker, 2004). 

Sob essa ótica, os resultados deste estudo evidenciam a necessidade do 

ensino da temática “segurança do paciente,” a partir da visão da integralidade da 

atenção à saúde como eixo norteador para a mudança na formação dos 

profissionais dessa área de conhecimento, tornando-se imprescindível que os 

atores envolvidos no processo ensino-aprendizagem aproximem-se, efetivamente, 

do conceito de que a assistência à saúde deve ser assegurada pela integralidade 

da atenção e pela qualidade e humanização do atendimento. 

Por conseguinte, e de acordo com Gonzáles e Almeida (2000), cabe a todos 

o papel de protagonistas na transformação dos conceitos e das práticas de saúde 

que orientam o processo de formação para produzir profissionais capazes de 

compreensão e ação relativas à integralidade nas práticas em saúde; cabe 

ressaltar que tal iniciativa pode ser preconizada nas universidades, nos 

colegiados ou nos departamentos, mas fundamentalmente deve chegar à sala de 

aula e à relação professor/aluno, pois de nada adiantará mudanças nas diretrizes 

curriculares ou as imposições de um colegiado ou de uma universidade se isto 

não for incorporado pelos atores envolvidos no processo ensino-aprendizagem. 



 

CAPÍTULO 7  
Intervenções para qualificar 

o ensino e o cuidado 
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“Se nada ficar destas páginas, algo, pelo menos, esperamos que 
permaneça: nossa confiança no povo. Nossa fé nos homens e na 
criação de um mundo que seja menos difícil amar”. 

Paulo Freire 

 

 

O desenvolvimento deste estudo permitiu-nos conhecer a percepção dos 

docentes e discentes acerca da temática “segurança do paciente” e compreender 

suas expectativas e suas crenças no que tange a seu preparo para atuação 

segura no cotidiano da assistência ao paciente. 

Discutir as tendências e pressupostos pedagógicos na formação de recursos 

humanos em saúde revela a importância de compreender quais objetivos são 

projetados com a prática educativa e qual alinhamento filosófico, teórico e 

metodológico embasa o ato de ensinar e aprender em um determinado contexto 

social e histórico (Brasil, 1997).  

Desse modo, as universidades vêm sendo pressionadas por mudanças no 

processo de formação e na maneira como se relacionam com a sociedade. Essas 

necessidades provêm das novas modalidades de organização do trabalho em 

saúde e das exigências em relação ao perfil dos novos profissionais e dos 

desafios da interdisciplinaridade na produção de conhecimento (Feuerwerker, 

Sena, 1999). 

O movimento de mudanças na educação dos profissionais de saúde, as 

DCN e as diretrizes do SUS colocam como perspectiva a existência de 

instituições formadoras com relevância social, o que significa escolas capazes de 

formar profissionais qualificados, conectados às necessidades de saúde; escolas 

comprometidas com a construção do SUS, capazes de produzir conhecimento 

relevante para a realidade de saúde em suas diferentes áreas, ativas e 

participantes do processo de educação permanente dos profissionais de saúde e 

prestadoras de serviços relevantes e de boa qualidade (Feuerwerker, 2001). 
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Ceccim e Feuerwerker (2004) sustentam que ações orientadas para a 

mudança têm de ser capazes de ir além das declarações de intenção e da 

existência formal de propostas, instâncias ou estruturas, capazes de convocar o 

pensamento crítico e o compromisso de todos os atores (docentes, estudantes, 

gestores de saúde e de educação, conselheiros de saúde e movimentos sociais), 

além de oferecer possibilidades de interferência real no processo de formação 

profissional.  

Algumas experiências de mudança na formação de profissionais de saúde 

revelam que o mais potente eixo integrador dos processos educativos (que 

possibilita articular conteúdos e campos disciplinares distintos, incluindo as 

contribuições da área social) são as práticas profissionais organizadas a partir das 

necessidades de saúde da população (Feuerwerker, 2003). 

Assim, conscientizar sobre “segurança do paciente” como uma 

essencialidade do assistir tornou-se indiscutível para usuários, profissionais e 

instituições de ensino e de saúde e, diante dessa assertiva, faz-se preciso a 

ampliação dessa temática no ensino dos cursos de graduação em saúde. 

Embora o PNSP estimule a implantação e a implementação do tema 

segurança do paciente nos cursos de graduação em saúde, poucas são as 

estratégias explicitadas em como proceder a essas iniciativas.   

Nessa direção, é essencial verticalizar as discussões a respeito dos 

aspectos que envolvem a segurança dos pacientes, devendo esse processo 

educativo estar presente nas abordagens teóricas e práticas e ser permanentes 

durante o desenvolvimento do discente nos diferentes cenários que vivenciam em 

sua formação. 

Optamos por propor uma disciplina em concordância com o estabelecido nas 

DCN, para a incorporação da temática “segurança do paciente", comum a todos 

os cursos de graduação em saúde, de tal modo que permita fomentar a 

interdisciplinaridade e a qualidade do ensino.  

Assim, essa disciplina está sendo discutida e baseada no Multi-professional 

Patient Safety Curriculum Guide - http://www.who.int/patientsafety/education/ 

curriculum/en/index.html, © World Health Organization, 2011.  

http://www.who.int/patientsafety/education/curriculum/en/index.html
http://www.who.int/patientsafety/education/curriculum/en/index.html
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A OMS incentiva as IES a reproduzir e adaptar as sugestões fornecidas no 

Multi-professional Patient Safety Curriculum Guide com a finalidade de capacitar e 

desenvolver os discentes a partir das suas necessidades, de seu contexto e 

recursos disponíveis. 

A disciplina proposta é intitulada “Segurança do paciente: aspectos 

interdisciplinares e suas implicações nos serviços de saúde” e caracteriza-se pelo 

a) estudo da evolução histórica e conceitos de segurança do paciente; b) 

compreensão das implicações do processo de segurança nos serviços de saúde; 

c) análise dos instrumentos para o desenvolvimento da cultura de segurança, e; 

d) preparação dos profissionais de saúde frente aos desafios da segurança do 

paciente para o trabalho interdisciplinar e da integralidade em saúde, para a 

transformação da gestão e da prática assistencial. 

Os requisitos relativos à cursar a disciplina não foram aplicados. Dessa 

forma, o discente poderá cursá-la normalmente no período estipulado na grade 

curricular e de acordo com o PPC de cada curso, à luz das Políticas de Saúde e 

de Educação, das DCN para o ensino superior, que lançam desafios na formação 

profissional pautadas no desenvolvimento de competências. 

Dentro desse contexto, o planejamento assume grande importância, a ponto 

de se constituir como objeto de teorização e se desenvolve a partir da ação do 

docente, que envolve: “decidir acerca dos objetivos a serem alcançados pelos 

alunos, conteúdo programático adequado para o alcance dos objetivos, 

estratégias e recursos que vai adotar para facilitar a aprendizagem, critérios de 

avaliação, entre outros” (Gil, 2012, p. 34). 

O plano de ensino, como é denominado na instituição investigada, pode ser 

visto como resultado do processo de planejamento e permite ao docente 

distanciar-se de sua prática, sistematizá-la e tornar mais consciente as opções 

para a organização da aula. O plano documenta a experiência em suas intenções 

iniciais e permite o retorno a ela após o vivido para sua avaliação (Grillo, 2008).  

Considerando que os planos de ensino das disciplinas são a expressão dos 

valores, significados e percepções a respeito do processo de trabalho dos 

docentes que os elaboram, e que essas instâncias constituem eixos 
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determinantes no perfil do futuro profissional em função de sua ação pedagógica 

(Ciampone, Kurcgant, 2004), o presente plano tem os seguintes objetivos:  

 

 Cognitivos: adquirir conhecimentos teóricos e práticos relativos à 

segurança do paciente; conhecer a importância da segurança nos 

serviços de saúde; reconhecer os princípios administrativos no 

gerenciamento da assistência segura; estudar os diversos tipos de erro na 

saúde e sua influência na qualidade em saúde; aprender a gerenciar 

riscos inerentes à saúde; estudar as ferramentas gerenciais ligadas à 

prática em saúde para a promoção do cuidado seguro. 

 Habilidades: ler, interpretar e expor ideias sobre textos relativos à 

segurança do paciente; sistematizar conhecimentos práticos e teóricos; 

redigir e expressar-se com clareza e objetividade sobre o tema; realizar 

atividades em grupo; debater sobre as estratégias de segurança do 

paciente existentes mundialmente; interagir com a literatura da área, na 

busca de conhecimento; relacionar a disciplina em estudo com as demais 

de seu currículo; transferir e aplicar conhecimento; levantar hipóteses, 

coletar informações, organizá-las, compará-las, estabelecer conclusões e 

divulgá-las; 

 Atitudes: envolver-se com a temática que está estudando e tudo o que 

se relacione a ela; valorizar seu trabalho e de outros; ter flexibilidade para 

pensar e agir; valorizar e participar do processo de aquisição do 

conhecimento; ser receptivo a mudanças; interessar-se pela constante 

atualização e ampliação de conhecimentos científicos; valorizar a relação 

teoria e prática; assumir postura ética diante das situações vividas 

enquanto discente; desenvolver consciência crítica quanto à realidade 

atual, à qualidade da assistência em saúde e ao futuro fazer profissional. 

 

A citada disciplina terá carga horária total de 60 horas e será dividida em três 

módulos, cada um com carga horária de 20 horas. A seguir são apresentados os 

conteúdos de cada módulo: 
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 Módulo I - conceito de segurança do paciente (definição de dano e 

agravos causados pelos eventos adversos, como aprender “segurança do 

paciente”, o papel do discente na minimização da incidência e no impacto 

dos eventos adversos, comportamento na realização de técnicas de 

higienização das mãos, prevenção e controle de infecções); aplicação de 

fatores humanos para segurança do paciente (como funciona o 

trabalho humano e porque os erros ocorrem, a compreensão dos fatores 

humanos no auxílio da identificação de ocorrência de erros, auxiliar os 

discentes a aprender com os erros para evita-los e minimizá-los, 

compreensão dos fatores causadores dos erros para reflexão das ações); 

compreendendo o sistema de saúde e o efeito da sua complexidade 

na segurança do paciente (mostra como a assistência ao paciente inclui 

várias etapas e vários relacionamentos, compreensão de como as ações 

individuais e coletivas se encaixam em um processo contínuo para bons 

ou mal resultados).  

 Módulo II – a importância da interdisciplinaridade na redução do erro 

(discute a importância da interdisciplinaridade e do trabalho em equipe e a 

participação de todos para o alcance da assistência segura); aprender 

com os erros para evitar danos: discute a culpabilidade e mostra que o 

importante é a identificação das causas dos erros para que eles não se 

repitam e não o apontamento da pessoa como culpada pelo erro); gestão 

de risco (discute a importância de se ter sistemas adequados para 

identificar problemas potenciais e corrigi-los antes de sua ocorrência); uso 

da gestão de qualidade para melhoria da assistência (fornece 

exemplos de métodos para medir e fazer melhorias em cuidados clínicos 

e demonstra como medir processos de cuidados para determinar se as 

mudanças têm levado a melhorias). 

 Módulo III - envolvimento do paciente e dos cuidadores (mostra a 

comunicação honesta com pacientes após a ocorrência de um evento 

adverso e a importância do fornecimento de informações completas a ele 

sobre o cuidado e o tratamento); prevenção e controle de infecção 

(descreve os principais tipos e causas de infecções e também discute os 
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passos e protocolos para minimizar as infecções relevantes); segurança 

do paciente nos procedimentos invasivos (discute sobre a maior 

exposição ao risco de pacientes submetidos a cirurgia ou outros 

procedimentos invasivos); promoção da administração segura de 

medicamentos (discute as reações adversas a medicamentos e todos os 

fatores relevantes ao prescrever, distribuir, administrar e monitorar os 

efeitos de medicamentos). 

 

Com relação às estratégias de ensino utilizadas para o alcance dos 

objetivos, Anastasiou e Alves (2009, p. 77) afirmam que:  

As estratégias visam à consecução de objetivos, portanto, há que ter 
clareza sobre aonde se pretende chegar naquele momento com o 
processo de ensinagem. Por isso, os objetivos que norteiam devem estar 
claros para os sujeitos envolvidos – professores e alunos – e estar 
presentes no contrato didático, registrado no Programa de Aprendizagem 
correspondente ao módulo, fase, curso, etc...  

 

A definição do uso de determinada estratégia de ensino-aprendizagem 

considera os objetivos que o docente estabelece e as habilidades a serem 

desenvolvidas em cada série de conteúdos. No entender de Pimenta e 

Anastasiou (2002, p. 195), “a respeito do método de ensinar e fazer aprender 

(ensinagem) pode-se dizer que ele depende, inicialmente, da visão de ciência, de 

conhecimento e de saber escolar do professor”. 

Nesse cenário, as estratégias utilizadas serão aulas expositivas dialogadas, 

estudo de texto, estudo dirigido, seminário, estudo de caso e metodologia ativas. 

Todas essas estratégias serão auxiliadas pelo uso de recursos audiovisuais de 

multimídia e Internet. 

O Quadro 4 apresenta uma breve descrição das estratégias, a partir do 

entendimento das autoras Anastasiou e Alves (2004) e Mitre et al. (2008). 
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Quadro 4 – Descrição das estratégias de ensino. São Paulo (Interior-SP), 2016 

ESTRATÉGIA DESCRIÇÃO 

Aulas expositivas 

dialogadas 

É uma exposição do conteúdo, com a participação ativa dos 

estudantes, cujo conhecimento prévio deve ser considerado e pode ser 

tomado como ponto de partida. O professor leva os estudantes a 

questionarem, interpretarem e discutirem o objeto de estudo, a partir do 

reconhecimento e do confronto com a realidade (Anastasiou, Alves, 

2009, p. 86). 

Estudo de texto É a exploração de ideias de um autor a partir do estudo crítico de um 

texto e/ou a busca de informações e exploração de ideias dos autores 

estudados (Anastasiou, Alves, 2009, p. 87) 

Estudo dirigido É o ato de estudar sob a orientação e diretividade do professor, 

visando sanar dificuldades específicas. É preciso ter claro: o que é a 

sessão, para que e como é preparada (Anastasiou, Alves, 2009, p. 91). 

Seminário É um espaço em que as ideias devem germinar ou ser semeadas. 

Portanto, espaço onde um grupo discuta ou debata temas ou 

problemas que são colocados em discussão (Anastasiou, Alves, 2009, 

p. 97). 

Estudo de caso É a análise minuciosa e objetiva de uma situação real que necessita 

ser investigada e é desafiadora para os envolvidos (Anastasiou; Alves, 

2009, p. 98). 

Metodologias ativas Utiliza a problematização como estratégia de ensino- aprendizagem, 

com o objetivo de alcançar e motivar o discente, pois, diante do 

problema, ele se detém, examina, reflete, relaciona a sua história e 

passa a ressignificar suas descobertas. Atualmente, as metodologias 

ativas do processo de ensino/ aprendizagem têm se mostrado 

favoráveis e efetivas na formação dos profissionais da saúde (Mitre et 

al., 2008, p. 2135). 

 

Diante dessas considerações, apresentamos, a seguir, o Quadro 5 com a 

proposta da disciplina. 
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Quadro 5 – Proposta de plano de ensino para disciplina “Segurança do paciente: 

aspectos interdisciplinares e suas implicações nos serviços de saúde”. São 

Paulo (Interior-SP), 2016 

DISCIPLINA 

Segurança do paciente: aspectos interdisciplinares e suas implicações nos serviços de saúde 

CURSO 

Graduações em saúde 

EMENTA 

Estudo da evolução histórica e conceitos de segurança do paciente; Compreensão das 
implicações do processo de segurança nos serviços de saúde; Análise dos instrumentos para o 
desenvolvimento da cultura de segurança; Preparação dos profissionais de saúde frente aos 
desafios da segurança do paciente para o trabalho interdisciplinar e da integralidade em saúde, 
para a transformação da gestão e da prática assistencial segura.  

REQUISITOS 

Não se aplica 

OBJETIVOS 

COGNITIVOS  Adquirir conhecimentos teóricos e práticos relativos à segurança do 
paciente;  

 Conhecer a importância da segurança nos serviços de saúde;  

 Reconhecer os princípios administrativos no gerenciamento da assistência 
segura; 

 Estudar os diversos tipos de erro na saúde e sua influência na qualidade 
em saúde; 

 Aprender a gerenciar riscos inerentes à saúde; 

 Estudar as ferramentas gerenciais ligadas à prática em saúde para a 
promoção do cuidado seguro. 

HABILIDADES  Ler, interpretar e expor ideias sobre textos relativos à segurança do 
paciente;  

 Sistematizar conhecimentos práticos e teóricos;  

 Redigir e expressar-se com clareza e objetividade obre o tema;  

 Realizar atividades em grupo; 

 Debater sobre as estratégias de segurança existentes mundialmente;  

 Interagir com a literatura da área, na busca de conhecimento; 

 Relacionar a disciplina em estudo com as demais de seu currículo; 

 Transferir e aplicar conhecimentos; 

 Levantar hipóteses, coletar informações, organizá-las, compará-las, 
estabelecer conclusões e divulgá-las. 
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ATITUDES  Envolver-se com a temática que está estudando e tudo o que se relacione 
a ela;  

 Valorizar seu trabalho e o de outros;  

 Ter flexibilidade para pensar e agir; 

 Valorizar e participar do processo de aquisição do conhecimento;  

 Ser receptivo a mudanças;  

 Interessar-se pela constante atualização e ampliação de conhecimentos 
científicos; 

 Valorizar a relação teoria e prática; 

 Assumir postura ética diante das situações vividas enquanto discente; 

 Desenvolver consciência crítica quanto à realidade atual, à qualidade da 
assistência em saúde e ao futuro fazer profissional. 

UNID CH CONTEÚDO 

I 20 Conceito de segurança do paciente; 

Aplicação de fatores humanos para segurança do paciente; 

Compreendendo o sistema de saúde e o efeito da sua complexidade na 
segurança do paciente. 

II 20 A importância da interdisciplinaridade na redução do erro; 

Aprender com os erros para evitar danos; 

Gestão de risco; 

Uso da gestão de qualidade para melhorara da assistência. 

III 20 Envolvimento do paciente e dos cuidadores; 

Prevenção e controle de infecção; 

Segurança do paciente nos procedimentos invasivos; 

Promoção da administração segura de medicamentos. 

ESTRATÉGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas dialogadas, estudo de texto, estudo dirigido, seminário, estudo de caso e 
metodologias ativas. 

RECURSOS DISPONÍVEIS 

Projetor de multimídia e computador com acesso à Internet. 

AVALIAÇÃO 

O semestre letivo é composto por 02 (duas) avaliações de aprendizagem, com conteúdos 
cumulativos: 

- Avaliação Regimental (A1): 5,0 (cinco) 

-Avaliação Docente (A2): 5,0 (cinco) 

 

A nota Final (NF) é obtida pelo somatório de A1 e A2. Assim: A1 +A2=NF 

Para aprovação o estudante deverá obter NF igual ou superior a 6,0 (seis) e, no mínimo, 75% 
(setenta e cinco por cento) de presenças. 

 

Se a NF for inferior a 6,0 (seis) e o estudante tiver obtido ao menos 1,0 na A1 ou na A2, poderá 
realizar Avaliação Final (AF), correspondente a 5,0 (cinco). Neste caso, a AF substituirá a menor 
nota lançada no sistema, seja A1 ou A2. 
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“Mudar é difícil, mas é possível”. 

Paulo Freire 

 

 

O desenvolvimento desta pesquisa possibilitou-nos conhecer a percepção 

dos docentes e discentes acerca da temática “segurança do paciente”, bem como 

compreender suas necessidades no que tange ao ensino em saúde e a propor um 

espaço para a discussão dessa temática, de maneira interdisciplinar. 

Os resultados demonstraram que essa temática tem sido abordada em 

várias disciplinas dos cursos investigados, porém de maneira desarticulada e com 

ausência de correlações entre as diferentes disciplinas, não existindo uma 

disciplina conjunta entre todos os cursos do setor da saúde, responsável pelo 

processo de assistir.  

Algumas abordagens da “segurança do paciente” como prevenção de 

infecção, higienização das mãos, uso de EPI, prevenção de queda, administração 

correta de medicamentos, entre outras, são abordadas e discutidas em sala de 

aula ou em campo de estágio, porém sem a incisividade necessária para que os 

discentes iniciem a incorporação de uma cultura de segurança e adquiram 

competências necessárias para a transformação dos cenários que encontraram 

ao ingressar na carreira profissional. 

Evidenciamos, ainda, que o conhecimento sobre “segurança do paciente”, 

embora normatizado por políticas públicas, ainda não foi totalmente incorporado 

pelos discentes, docentes e IES, destacando a necessidade de maior domínio 

sobre conceitos e diretrizes imprescindíveis ao seu estabelecimento.  

Há de se destacar a relevância e a necessidade de revisão dos PPC dos 

cursos de graduação em saúde e dos seus respectivos planos de ensino para que 

contemplem e internalizem os pressupostos da temática “segurança do paciente”, 

a fim de solidificar o processo de ensino-aprendizagem e garantir a transformação 

dos discentes em profissionais competentes para a prática do cuidado seguro. 

Acreditamos, frente ao exposto, que cabe a todos os atores envolvidos, tanto 

das IES como das instituições de saúde, aprimorar conceitos e transformar os 
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processos de trabalho, para que possamos formar profissionais capazes de tornar 

integrais e interdisciplinares as práticas em saúde e, consequentemente, alcançar 

as metas estabelecidas para a segurança do paciente e dos trabalhadores. 
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APÊNDICE A – SOLICITAÇÃO DE  

AUTORIZAÇÃO PARA COLETA DE DADOS 

 

Itu,___ de ______________ de 2015. 

 

Ilmo Sr. Nilson Rogério Nogueira Mattos 

Supervisor Acadêmico Pedagógico do Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio 

- CEUNSP. 

 

Venho por meio desta, solicitar autorização para realizar a coleta de dados nesta 

instituição para o trabalho de pesquisa, intitulado: “Percepção de docentes e discentes 

acerca da temática segurança do paciente em cursos de graduação em saúde”, que tem 

por objetivo: compreender a percepção do corpo docente e discente acerca da temática 

“segurança do paciente” nos Cursos de Graduação em Enfermagem, Nutrição, 

Biomedicina, Farmácia, Fisioterapia e Psicologia de uma IES privada do interior do 

Estado de São Paulo. 

Aproveito o ensejo para esclarecer que se trata de uma Tese de Doutorado para 

obtenção do título de Doutora, pela Escola de Enfermagem da Universidade de São 

Paulo – USP, sob orientação da Prof.ª Dr.ª Marta Maria Melleiro. 

Igualmente, informo que não coloco em evidência a identificação de qualquer 

usuário participante e ressalto que a coleta só será iniciada após a aprovação do Comitê 

de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. 

Certa de poder contar com sua colaboração, coloco-me à disposição para outros 

esclarecimentos. 

No aguardo de sua resposta, aproveito a oportunidade para renovar meu protesto 

de estima e consideração. 

Atenciosamente,       

_______________________________ 

Eliana Cristina Peixoto Massoco 

 

 

(     ) AUTORIZADO        (    ) NÃO AUTORIZADO 

DATA: _____/_______/_______ 

ASSINATURA/RG/CARIMBO: ____________________________________________ 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

PESQUISA: “PERCEPÇÃO DE DOCENTES E DISCENTES ACERCA DA 

TEMÁTICA SEGURANÇA DO PACIENTE EM CURSOS DE 

GRADUAÇÃO EM SAÚDE” 

 
PESQUISADOR: Eliana Cristina Peixoto Massoco 

I – Registro dos esclarecimentos e responsabilidades do pesquisador 

Eu, Eliana Cristina Peixoto Massoco, doutoranda da Escola de Enfermagem da USP-SP, 

venho convidá-lo a participar do estudo acima, que tem por objetivo compreender a percepção do 

corpo docente e discente acerca da temática “segurança do paciente” nos Cursos de Graduação 

em Enfermagem, Nutrição, Biomedicina, Farmácia, Fisioterapia e Psicologia de uma IES privada 

do interior do Estado de São Paulo. 

O conteúdo da entrevista será confidencial, sigiloso e as suas respostas estarão sob 

minha responsabilidade, sendo que será utilizado apenas para a realização do estudo, podendo os 

resultados serem apresentados em eventos e/ou publicados em revistas científicas. 

A sua participação no estudo será totalmente voluntária, podendo deixá-lo a qualquer 

momento em que desejar. Caso aceite participar desta pesquisa, solicito a sua assinatura no item 

II deste documento.  

Desde já agradeço a sua atenção e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos 

sobre a pesquisa. O meu telefone para contato é (11) 97310-2501 e meu e-mail é 

limassoco@usp.br. 

____de______________ de 2015 
 
 

Eliana Cristina Peixoto Massoco (Pesquisadora) 

 

II. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Compreendo o objetivo desta pesquisa e concordo em participar de forma voluntária da 
mesma, entendendo que as informações serão confidenciais, que não haverá identificação 
nominal e que não sofrerei qualquer tipo de sanção ou prejuízo, caso desista de participar deste 
estudo. 

Declaro, ainda, que ao ser convidado a participar desta pesquisa, todos os esclarecimentos 
foram prestados pelo pesquisador. 

 

____de______________ de 2015 

 

__________________________________________________________________ 

 Nome do Participante/ RG 

 

Endereço do Comitê de Ética Escola de Enfermagem da USP-SP: Av. Dr. Enéas de Carvalho 
Aguiar, 419 – Cerqueira César – CEP: 05403-000 – São Paulo- SP – E-mail:edipesq@usp.br, fone 
(11) 3061-7548 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA DOCENTES E DISCENTES 

DA FACULDADE DE SAÚDE E CIÊNCIAS DA VIDA DO CEUNSP. 

 

Caracterização do sujeito de pesquisa  

Sexo: F (    )  M (    )  Idade: _______________ 

Formação/ curso: ____________Pós-Graduação: ______________ 

Tempo de formação/Semestre: _____________________ 

Tempo na instituição: _____________________ 

Disciplina que ministra: _________________________________ 

 

Questões norteadoras 

 Como você percebe a inserção da temática “segurança do paciente” no ensino de 

graduação?  

 Em que momento do curso você identifica a inserção dessa temática? 

 Como é a sua vivência nas instituições de saúde frente à temática “segurança do 

paciente”? 
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ANEXO 1 – DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS  

DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM SAÚDE 

 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

RESOLUÇÃO CNE/CES 2, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2003.(*) 

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 

Graduação em Biomedicina. 

 

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, 

tendo em vista o disposto no Art. 9º, § 2º, alínea “c”, da Lei 9.131, de 25 de novembro de 

1995, e com fundamento no Parecer CNE/CES 104, de 13 de março de 2002, peça 

indispensável do conjunto das presentes diretrizes curriculares nacionais, homologado 

pelo Senhor Ministro da Educação em 9 de abril de 2002, resolve: 

Art. 1º A presente resolução institui as diretrizes curriculares nacionais do curso de 

graduação em Biomedicina, a serem observadas na organização curricular das 

instituições do sistema de educação superior do País. 

Art. 2º As diretrizes curriculares nacionais para o ensino de graduação em Biomedicina 

definem os princípios, fundamentos, condições e procedimentos da formação de 

biomédicos, estabelecidas pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 

Educação, para aplicação em âmbito nacional na organização, desenvolvimento e 

avaliação dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação em Biomedicina das 

instituições do sistema de ensino superior. 

Art. 3º O curso de graduação em Biomedicina tem como perfil do formando 

egresso/profissional o: 

I- Biomédico, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, para atuar em 

todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor científico e intelectual. Capacitado 

ao exercício de atividades referentes às análises clínicas, citologia oncótica, análises 

hematológicas, análises moleculares, produção e análise de bioderivados, análises 

bromatológicas, análises ambientais, bioengenharia e análise por imagem, pautado em 

princípios éticos e na compreensão da realidade social, cultural e econômica do seu 

meio, dirigindo sua atuação para a transformação da realidade em benefício da 

sociedade. 

II- Biomédico com Licenciatura em Biomedicina capacitado para atuar na educação 

básica e na educação profissional em Biomedicina. 

                                                           
(*)

 CNE. Resolução CNE/CES 2/2003. Diário Oficial da União, Brasília, 20 de fevereiro de 2003. 
Seção 1, p. 16. 
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Art. 4º A formação do biomédico tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos 

requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades gerais: 

I- Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional, devem 

estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da 

saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Cada profissional deve assegurar que 

sua prática seja realizada de forma integrada e continua com as demais instâncias do 

sistema de saúde. Sendo capaz de pensar criticamente, de analisar os problemas da 

sociedade e de procurar soluções para os mesmos. Os profissionais devem realizar seus 

serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética, 

tendo em conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato 

técnico, mas sim, com a resolução do problema de saúde, tanto em nível individual como 

coletivo; 

II- Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar fundamentado 

na capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo-efetividade, 

da força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de 

práticas. Para este fim, os mesmos devem possuir competências e habilidades para 

avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em evidências 

científicas; 

III- Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem manter a 

confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros 

profissionais de saúde e o público em geral. A comunicação envolve comunicação verbal, 

não verbal e habilidades de escrita e leitura; o domínio de, pelo menos, uma língua 

estrangeira e de tecnologias de comunicação e informação; 

IV- Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde deverão 

estar aptos a assumirem posições de liderança, sempre tendo em vista o bem estar da 

comunidade.  A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade 

para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz; 

V- Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar iniciativas, 

fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, dos recursos físicos e 

materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem 

empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde; 

VI- Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender 

continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os 

profissionais de saúde  devem aprender a aprender e ter responsabilidade e 

compromisso com a sua educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de 

profissionais, mas proporcionando condições para que haja beneficio mútuo entre os 

futuros profissionais e os profissionais dos serviços, inclusive, estimulando e 

desenvolvendo a mobilidade acadêmico/profissional, a formação e a cooperação através 

de redes nacionais e internacionais. 

Art. 5º A formação do biomédico tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos 

requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades específicas: 



 
219 

I- respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional; 

II- atuar em todos os níveis de atenção à saúde, integrando-se em programas de 

promoção, manutenção, prevenção, proteção e recuperação da saúde, sensibilizados e 

comprometidos com o ser humano, respeitando-o e valorizando-o; 

III- atuar multiprofissionalmente, interdisciplinarmente e transdisciplinarmente com 

extrema produtividade na promoção da saúde baseado na convicção científica, de 

cidadania e de ética; 

IV- reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de forma a 

garantir a integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo 

das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada 

caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 

V- contribuir para a manutenção da saúde, bem estar e qualidade de vida das pessoas, 

famílias e comunidade, considerando suas circunstâncias éticas, políticas, sociais, 

econômicas, ambientais e biológicas; 

VI- exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a como uma 

forma de participação e contribuição social; 

VII- emitir laudos, pareceres, atestados e relatórios; 

VIII- conhecer métodos e técnicas de investigação e elaboração de trabalhos acadêmicos 

e científicos; 

IX- realizar, interpretar, emitir laudos e pareceres e responsabilizar-se tecnicamente por 

análises clínico-laboratoriais, incluindo os exames hematológicos, citológicos, 

citopatológicos e histoquímicos, biologia molecular, bem como análises toxicológicas, 

dentro dos padrões de qualidade e normas de segurança; 

X- realizar procedimentos relacionados à coleta de material para fins de análises 

laboratoriais e toxicológicas; 

XI- atuar na pesquisa e desenvolvimento, seleção, produção e controle de qualidade de 

produtos obtidos por biotecnologia; 

XII- realizar análises fisico-químicas e microbiológicas de interesse para o saneamento 

do meio ambiente, incluídas as análises de água, ar e esgoto;  

XIII- atuar na pesquisa e desenvolvimento, seleção, produção e controle de qualidade de 

hemocomponentes e hemoderivados, incluindo realização, interpretação de exames e 

responsabilidade técnica de serviços de hemoterapia; 

XIV- exercer atenção individual e coletiva na área das análises clínicas e toxicológicas; 

XV - gerenciar laboratórios de análises clínicas e toxicológicas; 

XVI- atuar na seleção, desenvolvimento e controle de qualidade de metodologias, de 

reativos, reagentes e equipamentos; 
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XVII- assimilar as constantes mudanças conceituais e evolução tecnológica apresentadas 

no contexto mundial; 

XVIII- avaliar e responder com senso crítico as informações que estão sendo oferecidas 

durante a graduação e no exercício profissional; 

XIX- formar um raciocínio dinâmico, rápido e preciso na solução de problemas dentro de 

cada uma de suas habilitações específicas; 

XX- ser dotado de espírito crítico e responsabilidade que lhe permita uma atuação 

profissional consciente, dirigida para a melhoria da qualidade de vida da população 

humana; 

XXI- exercer, além das atividades técnicas pertinentes a profissão, o papel de educador, 

gerando e transmitindo novos conhecimentos para a formação de novos profissionais e 

para a sociedade como um todo. 

Parágrafo único. A formação do biomédico deverá atender ao sistema de saúde vigente 

no país, a atenção integral da saúde no sistema regionalizado e hierarquizado de 

referência e contra- referência e o trabalho em equipe. 

Art. 6º Os conteúdos essenciais para o curso de graduação em Biomedicina devem estar 

relacionados com todo o processo saúde-doença do cidadão, da família e da 

comunidade, integrado à realidade epidemiológica e profissional. As áreas do 

conhecimento propostas devem levar em conta a formação global do profissional tanto 

técnico-científica quanto comportamental e deverão ser desenvolvidas dentro de um ciclo 

que estabeleça os padrões de organização do ser humano seguindo-se de uma visão 

articulada do estudo da saúde, da doença e da interação do homem com o meio 

ambiente. Os conteúdos devem contemplar: 

I- Ciências Exatas - incluem-se os processos, os métodos e as abordagens físicos, 

químicos, matemáticos e estatísticos como suporte à biomedicina. 

II- Ciências Biológicas e da Saúde – incluem-se os conteúdos (teóricos e práticos) de 

base moleculares e celulares dos processos normais e alterados, da estrutura e função 

dos tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos, bem como processos bioquímicos, 

microbiológicos, imunológicos e genética molecular em todo desenvolvimento do 

processo saúde-doença, inerentes à biomedicina. 

III- Ciências Humanas e Sociais – incluem-se os conteúdos referentes às diversas 

dimensões da relação indivíduo/sociedade, contribuindo para a compreensão dos 

determinantes sociais, culturais, comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e 

legais e conteúdos envolvendo a comunicação, a informática, a economia e gestão 

administrativa em nível individual e coletivo. 

IV- Ciências da Biomedicina – incluem-se os conteúdos teóricos e práticos relacionados 

com a saúde, doença e meio ambiente, com ênfase nas áreas de citopatologia, genética, 

biologia molecular, eco-epidemiologia das condições de saúde e dos fatores 

predisponentes à doença e serviços complementares de diagnóstico laboratorial em 

todas as áreas da biomedicina. 
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Art. 7º A formação do biomédico deve garantir o desenvolvimento de estágios 

curriculares, sob supervisão docente. A carga horária mínima do estágio curricular 

supervisionado deverá atingir 20% da carga horária total do curso de graduação em 

Biomedicina proposto, com base no Parecer/Resolução específico da Câmara de 

Educação Superior do Conselho Nacional de Educação. 

Parágrafo único. O estágio curricular poderá ser realizado na Instituição de ensino 

superior e/ou fora dela, em instituição/empresa credenciada, com orientação docente e 

supervisão local, devendo apresentar programação previamente definida em razão do 

processo de formação. 

Art. 8º O projeto pedagógico do curso de graduação em Biomedicina deverá contemplar 

atividades complementares e as instituições de ensino superior  deverão  criar  

mecanismos   de aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo estudante, através 

de estudos e práticas independentes, presenciais e/ou a distância, a saber: monitorias e 

estágios; programas de iniciação científica; programas de extensão; estudos 

complementares e cursos realizados em outras áreas afins. 

Art. 9º O curso de graduação em Biomedicina deve ter um projeto pedagógico, construído 

coletivamente, centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiado no professor 

como facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem. Este projeto pedagógico 

deverá buscar a formação integral e adequada do estudante através de uma articulação 

entre o ensino, a pesquisa e a extensão/assistência. 

Art. 10. As diretrizes curriculares e o Projeto Pedagógico devem orientar o currículo do 

curso de graduação em Biomedicina para um perfil acadêmico e profissional do egresso. 

Este currículo deverá contribuir, também, para a compreensão, interpretação, 

preservação, reforço, fomento e difusão das culturas nacionais e regionais, internacionais 

e históricas, em um contexto de pluralismo e diversidade cultural. 

§ 1º As diretrizes curriculares do curso de graduação em Biomedicina deverão contribuir 

para a inovação e a qualidade do projeto pedagógico do curso. 

§ 2º O currículo do curso de graduação em Biomedicina poderá incluir aspectos 

complementares de perfil, habilidades, competências e conteúdos, de forma a considerar 

a inserção institucional do curso, a flexibilidade individual de estudos e os requerimentos, 

demandas e expectativas de desenvolvimento do setor saúde na região. 

Art. 11. A organização do curso de graduação em Biomedicina deverá ser definida pelo 

respectivo colegiado do curso, que indicará a modalidade: seriada anual, seriada 

semestral, sistema de créditos ou modular. 

Art. 12. Para conclusão do curso de graduação em Biomedicina, o aluno deverá elaborar 

um trabalho sob orientação docente. 

Art. 13. A Formação de Professores por meio de Licenciatura Plena segue Pareceres e 

Resoluções específicos da Câmara de Educação Superior e do Pleno do Conselho 

Nacional de Educação. 

Art. 14. A estrutura do curso de graduação em Biomedicina deverá assegurar: 



 
222 

I- a articulação entre o ensino, pesquisa e extensão/assistência, garantindo um ensino 

crítico, reflexivo e criativo, que leve a construção do perfil almejado, estimulando a 

realização de experimentos e/ou de projetos de pesquisa; socializando o conhecimento 

produzido; 

II- as atividades teóricas e práticas presentes desde o início do curso, permeando toda a 

formação do biomédico, de forma integrada e interdisciplinar; 

III- a visão de educar para a cidadania e a participação plena na sociedade; 

IV- os princípios de autonomia institucional, de flexibilidade, integração estudo/trabalho e 

pluralidade no currículo; 

V- a implementação de metodologia no processo ensinar-aprender que estimule o aluno 

a refletir sobre a realidade social e aprenda a aprender; 

VI- a definição de estratégias pedagógicas que articulem o saber; o saber fazer e o saber 

conviver, visando desenvolver o aprender a aprender, o aprender a ser, o aprender a 

fazer, o aprender a viver juntos e o aprender a conhecer que constitui atributos 

indispensáveis à formação do biomédico; 

VII- o estímulo às dinâmicas de trabalho em grupos, por favorecerem a discussão coletiva 

e as relações interpessoais; 

VIII- a valorização das dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no aluno e no 

biomédico atitudes e valores orientados para a cidadania e para a solidariedade; 

IX- a articulação da graduação em Biomedicina com a Licenciatura em Biomedicina. 

Art. 15. A implantação e desenvolvimento das diretrizes curriculares devem orientar e 

propiciar concepções curriculares ao curso de graduação em Biomedicina que deverão 

ser acompanhadas e permanentemente avaliadas, a fim de permitir os ajustes que se 

fizerem necessários ao seu aperfeiçoamento. 

§ 1º As avaliações dos alunos deverão basear-se nas competências, habilidades e 

conteúdos curriculares desenvolvidos tendo como referência as diretrizes curriculares. 

§ 2º O curso de graduação em Biomedicina deverá utilizar metodologias e critérios para 

acompanhamento e avaliação do processo ensino-aprendizagem e do próprio curso, em 

consonância com o sistema de avaliação e a dinâmica curricular definidos pela IES à qual 

pertence. 

Art. 16. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

ARTHUR ROQUETE DE MACEDO 

Presidente da Câmara de Educação Superior 
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CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

RESOLUÇÃO CNE/CES 4, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002.(*) 

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Fisioterapia. 

 

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, 

tendo em vista o disposto no Art. 9º, do § 2º, alínea “c”, da Lei nº 9.131, de 25 de 

novembro de 1995, e com fundamento no Parecer CES 1.210/2001, de 12 de setembro 

de 2001, peça indispensável do conjunto das presentes Diretrizes Curriculares Nacionais, 

homologado pelo Senhor Ministro da Educação, em 7 de dezembro de 2001, resolve: 

Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Fisioterapia, a serem observadas na organização curricular das 

Instituições do Sistema de Educação Superior do País. 

Art. 2º As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino de Graduação em Fisioterapia 

definem os princípios, fundamentos, condições e procedimentos da formação de 

fisioterapeutas, estabelecidas pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional 

de Educação, para aplicação em âmbito nacional na organização, desenvolvimento e 

avaliação dos projetos pedagógicos dos Cursos de Graduação em Fisioterapia das 

Instituições do Sistema de Ensino Superior. 

Art. 3º O Curso de Graduação em Fisioterapia tem como perfil do formando 

egresso/profissional o Fisioterapeuta, com formação generalista, humanista, crítica e 

reflexiva, capacitado a atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor 

científico e intelectual. Detém visão ampla e global, respeitando os princípios 

éticos/bioéticos, e culturais do indivíduo e da coletividade. Capaz de ter como objeto de 

estudo o movimento humano em todas as suas formas de expressão e potencialidades, 

quer nas alterações patológicas, cinético- funcionais, quer nas suas repercussões 

psíquicas e orgânicas, objetivando a preservar, desenvolver, restaurar a integridade de 

órgãos, sistemas e funções, desde a elaboração do diagnóstico físico e funcional, eleição 

e execução dos procedimentos fisioterapêuticos pertinentes a cada situação. 

Art. 4º A formação do Fisioterapeuta tem por objetivo dotar o profissional dos 

conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades 

gerais: 

I- Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional, devem 

estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da 

saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Cada profissional deve assegurar que 

                                                           
(*) 

 CNE. Resolução CNE/CES 4/2002. Diário Oficial da União, Brasília, 4 de março de 2002. Seção 
1, p. 11. 
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sua prática seja realizada de forma integrada e contínua com as demais instâncias do 

sistema de saúde, sendo capaz de pensar criticamente, de analisar os problemas da 

sociedade e de procurar soluções para os mesmos. Os profissionais devem realizar seus 

serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética, 

tendo em conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato 

técnico, mas sim, com a resolução do problema de saúde, tanto em nível individual como 

coletivo; 

II- Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar fundamentado 

na capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo - efetividade, 

da força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e   de 

práticas. Para este fim, os mesmos devem possuir competências e habilidades para 

avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em evidências 

científicas; 

III- Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem manter a 

confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros 

profissionais de saúde e o público em geral. A comunicação envolve comunicação verbal, 

não verbal e habilidades de escrita e leitura; o domínio de, pelo menos, uma língua 

estrangeira e de tecnologias de comunicação e informação; 

IV- Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde deverão 

estar aptos a assumirem posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-estar da 

comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade 

para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz; 

V- Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar iniciativas, 

fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, dos recursos físicos e 

materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem 

empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde; e 

VI- Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender 

continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os 

profissionais de saúde devem aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso 

com a sua educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, mas 

proporcionando condições para que haja beneficio mútuo entre os futuros profissionais e 

os profissionais dos serviços, inclusive, estimulando e desenvolvendo a mobilidade 

acadêmico/profissional, a formação e a cooperação através de redes nacionais e 

internacionais. 

Art. 5º A formação do Fisioterapeuta tem por objetivo dotar o profissional dos 

conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades 

específicas: 

I- respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional; 

II- atuar em todos os níveis de atenção à saúde, integrando-se em programas de 

promoção, manutenção, prevenção, proteção e recuperação da saúde, sensibilizados e 

comprometidos com o ser humano, respeitando-o e valorizando-o; 
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III- atuar multiprofissionalmente, interdisciplinarmente e transdisciplinarmente com 

extrema produtividade na promoção da saúde baseado na convicção científica, de 

cidadania e de ética; 

IV- reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de forma a 

garantir a integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo 

das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada 

caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 

V- contribuir para a manutenção da saúde, bem estar e qualidade de vida das pessoas, 

famílias e comunidade, considerando suas circunstâncias éticas, políticas, sociais, 

econômicas, ambientais e biológicas; 

VI- realizar consultas, avaliações e reavaliações do paciente colhendo dados, solicitando, 

executando e interpretando exames propedêuticos e complementares que permitam 

elaborar um diagnóstico cinético- funcional, para eleger e quantificar as intervenções e 

condutas fisioterapêuticas apropriadas, objetivando tratar as disfunções no campo da 

Fisioterapia, em toda sua extensão e complexidade, estabelecendo prognóstico, 

reavaliando condutas e decidindo pela alta fisioterapêutica; 

VII- elaborar criticamente o diagnóstico cinético funcional e a intervenção fisioterapêutica, 

considerando o amplo espectro de questões clínicas, científicas, filosóficas, éticas, 

políticas, sociais e culturais implicadas na atuação profissional do fisioterapeuta, sendo 

capaz de intervir nas diversas áreas onde sua atuação profissional seja necessária; 

VIII- exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a como 

uma forma de participação e contribuição social; 

IX- desempenhar atividades de planejamento, organização e gestão de serviços de 

saúde públicos ou privados, além de assessorar, prestar consultorias e auditorias no 

âmbito de sua competência profissional; 

X- emitir laudos, pareceres, atestados e relatórios; 

XI- prestar esclarecimentos, dirimir dúvidas e orientar o indivíduo e os seus familiares 

sobre o processo terapêutico; 

XII- manter a confidencialidade das informações, na interação com outros profissionais de 

saúde e o público em geral; 

XIII- encaminhar o paciente, quando necessário, a outros  profissionais relacionando e 

estabelecendo um nível de cooperação com os demais membros da equipe de saúde; 

XIV- manter controle sobre à eficácia dos recursos tecnológicos pertinentes à atuação 

fisioterapêutica garantindo sua qualidade e segurança; 

XV- conhecer métodos e técnicas de investigação e elaboração de trabalhos acadêmicos 

e científicos; 

XVI- conhecer os fundamentos históricos, filosóficos e metodológicos da Fisioterapia; 
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XVII- seus diferentes modelos de intervenção. 

Parágrafo único. A formação do Fisioterapeuta deverá atender ao sistema de saúde 

vigente no país, a atenção integral da saúde no sistema regionalizado e hierarquizado de 

referência e contrarreferência e o trabalho em equipe. 

Art. 6º Os conteúdos essenciais para o Curso de Graduação em Fisioterapia devem estar 

relacionados com todo o processo saúde-doença do cidadão, da família e da 

comunidade, integrado à realidade epidemiológica e profissional, proporcionando a 

integralidade das ações do cuidar em fisioterapia. Os conteúdos devem contemplar: 

I- Ciências Biológicas e da Saúde – incluem-se os conteúdos (teóricos e práticos) de 

base moleculares e celulares dos processos normais e alterados, da estrutura e função 

dos tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos; 

II- Ciências Sociais e Humanas – abrange o estudo do homem e de suas relações 

sociais, do processo saúde-doença nas suas múltiplas determinações, contemplando a 

integração dos aspectos psicossociais, culturais, filosóficos, antropológicos e 

epidemiológicos norteados pelos princípios éticos. Também deverão contemplar 

conhecimentos relativos as políticas de saúde, educação, trabalho e administração; 

III- Conhecimentos Biotecnológicos - abrange conhecimentos que favorecem o 

acompanhamento dos avanços biotecnológicos utilizados nas ações fisioterapêuticas que 

permitam incorporar as inovações tecnológicas inerentes a pesquisa e a prática clínica 

fisioterapêutica; e 

IV- Conhecimentos Fisioterapêuticos - compreende a aquisição de amplos 

conhecimentos na área de formação específica da Fisioterapia: a fundamentação, a 

história, a ética e os aspectos filosóficos e metodológicos da Fisioterapia e seus 

diferentes níveis de intervenção. Conhecimentos da função e disfunção do movimento 

humano, estudo da cinesiologia, da cinesiopatologia e da cinesioterapia, inseridas numa 

abordagem sistêmica. Os conhecimentos dos recursos semiológicos, diagnósticos, 

preventivos e terapêuticas que instrumentalizam a ação fisioterapêutica  nas  diferentes 

áreas de atuação e nos     diferentes níveis de atenção. Conhecimentos da intervenção 

fisioterapêutica nos diferentes órgãos e sistemas biológicos em todas as etapas do 

desenvolvimento humano. 

Art. 7º A formação do Fisioterapeuta deve garantir o desenvolvimento de estágios 

curriculares, sob supervisão docente. A carga horária mínima do estágio curricular 

supervisionado deverá atingir 20% da carga horária total do Curso de Graduação em 

Fisioterapia proposto, com base no Parecer/Resolução específico da Câmara de 

Educação Superior do Conselho Nacional de Educação. 

Parágrafo único. A carga horária do estágio curricular supervisionado deverá assegurar a 

prática de intervenções preventiva e curativa nos diferentes níveis de atuação: 

ambulatorial, hospitalar, comunitário/unidades básicas de saúde etc. 

Art. 8º O projeto pedagógico do Curso de Graduação em Fisioterapia deverá contemplar 

atividades complementares e as Instituições de Ensino Superior deverão criar 

mecanismos de aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo estudante, através de 
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estudos e práticas independentes presenciais e/ou a distância, a saber: monitorias e 

estágios; programas de iniciação científica; programas de extensão; estudos 

complementares e cursos realizados em outras áreas afins. 

Art. 9º O Curso de Graduação em Fisioterapia deve ter um projeto pedagógico, 

construído coletivamente, centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiado no 

professor como facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem. Este projeto 

pedagógico deverá buscar a formação integral e adequada do estudante através de uma 

articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão/assistência. 

Art. 10. As Diretrizes Curriculares e o Projeto Pedagógico devem orientar o Currículo do 

Curso de Graduação em Fisioterapia para um perfil acadêmico e profissional do egresso. 

Este currículo deverá contribuir, também, para a compreensão, interpretação, 

preservação, reforço, fomento e difusão das culturas nacionais e regionais, internacionais 

e históricas, em um contexto de pluralismo e diversidade cultural. 

§ 1º As diretrizes curriculares do Curso de Graduação em Fisioterapia deverão contribuir 

para a inovação e a qualidade do projeto pedagógico do curso. 

§ 2º O Currículo do Curso de Graduação em Fisioterapia poderá incluir aspectos 

complementares de perfil, habilidades, competências e conteúdos, de forma a considerar 

a inserção institucional do curso, a flexibilidade individual de estudos e os requerimentos, 

demandas e expectativas de desenvolvimento do setor saúde na região. 

Art. 11. A organização do Curso de Graduação em Fisioterapia deverá ser definida pelo 

respectivo colegiado do curso, que indicará a modalidade: seriada anual, seriada 

semestral, sistema de créditos ou modular. 

Art. 12. Para conclusão do Curso de Graduação em Fisioterapia, o aluno deverá elaborar 

um trabalho sob orientação docente. 

Art. 13. A estrutura do Curso de Graduação em Fisioterapia deverá assegurar que: 

I- as atividades práticas específicas da Fisioterapia deverão ser desenvolvidas 

gradualmente desde o início do Curso de Graduação em Fisioterapia, devendo possuir 

complexidade crescente, desde a observação até a prática assistida (atividades clínico- 

terapêuticas); 

II- estas atividades práticas, que antecedem ao estágio curricular, deverão ser realizadas 

na IES ou em instituições conveniadas e sob a responsabilidade de docente 

fisioterapeuta; e 

III- as Instituições de Ensino Superior possam flexibilizar e otimizar as suas propostas 

curriculares para enriquecê-las e complementá-las, a fim de permitir ao profissional a 

manipulação da  tecnologia,  o  acesso  a  novas informações, considerando os valores,  

os direitos e a realidade socioeconômica. Os conteúdos curriculares poderão ser 

diversificados, mas deverá ser assegurado o conhecimento equilibrado de diferentes 

áreas, níveis de atuação e recursos terapêuticas para assegurar a formação generalista. 
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Art. 14. A implantação e desenvolvimento das diretrizes curriculares devem orientar e 

propiciar concepções curriculares ao Curso de Graduação em Fisioterapia que deverão 

ser acompanhadas e permanentemente avaliadas, a fim de permitir os ajustes que se 

fizerem necessários ao seu aperfeiçoamento. 

§ 1º As avaliações dos alunos deverão basear-se nas competências, habilidades e 

conteúdos curriculares desenvolvidos tendo como referência as Diretrizes Curriculares. 

§ 2º O Curso de Graduação em Fisioterapia deverá utilizar metodologias e critérios para 

acompanhamento e avaliação do processo ensino-aprendizagem e do próprio curso, em 

consonância com o sistema de avaliação e a dinâmica curricular definidos pela IES à qual 

pertence. 

Art. 15. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

 

ARTHUR ROQUETE DE MACEDO 

Presidente da Câmara de Educação Superior 
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CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

RESOLUÇÃO CNE/CES 2, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002.(*) 

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Farmácia. 

 

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Ed ucação, 

tendo em vista o disposto no Art. 9º, do § 2º, alínea “c”, da Lei 9.131, de 25 de novembro 

de 1995, e com fundamento no Parecer CNE/CES 1.300/2001, de 6 de novembro de 

2001, peça indispensável do conjunto das presentes Diretrizes Curriculares Nacionais, 

homologado pelo Senhor Ministro da Educação, em 4 de dezembro de 2001, resolve: 

Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Farmácia, a serem observadas na organização curricular das Instituições 

do Sistema de Educação Superior do País. 

Art. 2º As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino de Graduação em Farmácia 

definem os princípios, fundamentos, condições e procedimentos da formação de 

Farmacêuticos, estabelecidas pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional 

de Educação, para aplicação em âmbito nacional na organização, desenvolvimento e 

avaliação dos projetos pedagógicos dos Cursos de Graduação em Farmácia das 

Instituições do Sistema de Ensino Superior. 

Art. 3º O Curso de Graduação em Farmácia tem como perfil do formando 

egresso/profissional o Farmacêutico, com formação generalista, humanista, crítica e 

reflexiva, para atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor científico 

e intelectual. Capacitado ao exercício de atividades referentes aos fármacos e aos 

medicamentos, às análises clínicas e toxicológicas e ao controle, produção e análise de 

alimentos, pautado em princípios éticos e na compreensão da realidade social, cultural e 

econômica do seu meio, dirigindo sua atuação para a transformação da realidade em 

benefício da sociedade. 

Art. 4º A formação do Farmacêutico tem por objetivo dotar o profissional dos 

conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades 

gerais: 

I- Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional, devem 

estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da 

saúde tanto em nível individual quanto coletivo. Cada profissional deve assegurar que 

sua prática seja realizada de forma integrada e contínua com as demais instâncias do 

sistema de saúde, sendo capaz de pensar criticamente, de analisar os problemas da 

sociedade e de procurar soluções para os mesmos. Os profissionais devem realizar seus 

                                                           
(*)

 CNE. Resolução CNE/CES 2/2002. Diário Oficial da União, Brasília, 4 de março de 2002. Seção 
1, p. 9. 
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serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética, 

tendo em conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato 

técnico, mas sim, com a resolução do problema de saúde, tanto em nível individual como 

coletivo; 

II- Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar fundamentado 

na capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo-efetividade, 

da força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de 

práticas. Para este fim, os mesmos devem possuir competências e habilidades para 

avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em evidências 

científicas; 

III- Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem manter a 

confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros 

profissionais de saúde e o público em geral.  A comunicação envolve comunicação 

verbal, não-verbal e habilidades de escrita e leitura; o domínio de, pelo menos, uma 

língua estrange ira e de tecnologias de comunicação e informação; 

IV- Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde deverão 

estar aptos a assumirem posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-estar da 

comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade 

para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz; 

V- Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar iniciativas, 

fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, dos recursos físicos e 

materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem 

empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde; 

V - Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender 

continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os 

profissionais de saúde devem aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso 

com a sua educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, mas 

proporcionando condições para que haja benefício mútuo entre os futuros profissionais e 

os profissionais dos serviços, inclusive, estimulando e desenvolvendo a mobilidade 

acadêmico-profissional, a formação e a cooperação através de redes nacionais e 

internacionais. 

Art. 5º A formação do Farmacêutico tem por objetivo dotar o profissional dos 

conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades 

específicas: 

I- respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional; 

II- atuar em todos os níveis de atenção à saúde, integrando-se em programas de 

promoção, manutenção, prevenção, proteção e recuperação da saúde, sensibilizados e 

comprometidos com o ser humano, respeitando-o e valorizando-o; 

III- atuar multiprofissionalmente, interdisciplinarmente e transdisciplinarmente com 

extrema produtividade na promoção da saúde baseado na convicção científica, de 

cidadania e de ética; 
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IV- reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de forma a 

garantir a integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo 

das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada 

caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 

V- exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a como uma 

forma de participação e contribuição social; 

VI- conhecer métodos e técnicas de investigação e elaboração  de  trabalhos acadêmicos 

e científicos; 

VII- desenvolver assistência farmacêutica individual e coletiva; 

VIII- atuar na pesquisa, desenvolvimento, seleção, manipulação, produção, 

armazenamento e controle de qualidade de insumos, fármacos, sintéticos, recombinantes 

e naturais, medicamentos, cosméticos, saneantes e domissaneantes e correlatos; 

IX- atuar em órgãos de regulamentação e fiscalização do exercício profissional e de 

aprovação, registro e controle de medicamentos, cosméticos, saneantes, 

domissaneantes e correlatos; 

X- atuar na avaliação toxicológica de medicamentos, cosméticos, saneantes, 

domissaneantes, correlatos e alimentos; 

XI-  realizar, interpretar, emitir laudos e pareceres e responsabilizar-se tecnicamente por 

análises clínico-laboratoriais, incluindo os exames hematológicos, citológicos, 

citopatológicos e histoquímicos, biologia molecular, bem como análises toxicológicas, 

dentro dos padrões de qualidade e normas de segurança; 

XII- realizar procedimentos relacionados à coleta de material para fins de análises 

laboratoriais e toxicológicas; 

 XIII- avaliar a interferência de medicamentos, alimentos e outros interferentes em 

exames laboratoriais; 

XIV- avaliar as interações medicamento/medicamento e alimento/medicamento; XV - 

exercer a farmacoepidemiologia; 

XVI- exercer a dispensarão e administração de nutracêuticos e de alimentos de uso 

integral e parenteral; 

XVII- atuar no planejamento, administração e gestão de serviços farmacêuticos, incluindo 

registro, autorização de produção, distribuição e comercialização de medicamentos, 

cosméticos, saneantes, domissaneantes e correlatos; 

XVIII- atuar no desenvolvimento e operação de sistemas  de  informação farmacológica e 

toxicológica para pacientes, equipes de saúde, instituições e comunidades; 

XIX- interpretar e avaliar prescrições; 

XX- atuar na dispensarão de medicamentos e correlatos; 
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XXI-participar na formulação das políticas de medicamentos e de assistência 

farmacêutica; 

XXII- formular e produzir medicamentos e cosméticos em qualquer escala; 

XXIII- atuar na promoção e gerenciamento do uso correto e racional de medicamentos, 

em todos os níveis do sistema de saúde, tanto no âmbito do setor público como do 

privado; 

XXIV- desenvolver atividades de garantia da qualidade  de  medicamentos, cosméticos, 

processos e serviços onde atue o farmacêutico; 

XXV- realizar, interpretar, avaliar, emitir laudos e pareceres e responsabilizar-se 

tecnicamente por análises de alimentos, de nutracêuticos, de alimentos de uso enteral e 

parenteral, suplementos alimentares, desde a obtenção das matérias primas até o 

consumo; 

XXVI- atuar na pesquisa e desenvolvimento, seleção, produção e controle  de qualidade 

de produtos obtidos por biotecnologia; 

XXVII- realizar análises físico-químicas e microbiológicas de interesse para o 

saneamento do meio ambiente, incluídas as análises de água, ar e esgoto; 

XXVIII- atuar na pesquisa e desenvolvimento, seleção, produção e controle de qualidade 

de hemocomponentes e hemoderivados, incluindo realização, interpretação de exames e 

responsabilidade técnica de serviços de hemoterapia; 

XXIX- exercer atenção farmacêutica individual e coletiva na área das análises clínicas e 

toxicológicas; 

XXX- gerenciar laboratórios de análises clínicas e toxicológicas; 

XXXI- atuar na seleção, desenvolvimento e controle  de  qualidade  de  metodologias, de 

reativos, reagentes e equipamentos. 

Parágrafo único. A formação do Farmacêutico deverá contemplar as necessidades 

sociais da saúde, a atenção integral da saúde no sistema regionalizado e hierarquizado 

de referência e contrarreferência e o trabalho em equipe, com ênfase no Sistema Único 

de Saúde (SUS). 

Art. 6º Os conteúdos essenciais para o Curso de Graduação em Farmácia devem estar 

relacionados com todo o processo saúde-doença do cidadão, da família e da 

comunidade, integrado à realidade epidemiológica e profissional. Os conteúdos devem 

contemplar: 

I- Ciências Exatas - incluem-se os processos, os métodos e as abordagens físicos, 

químicos, matemáticos e estatísticos como suporte às ciências farmacêuticas; 

II- Ciências Biológicas e da Saúde – incluem-se os conteúdos (teóricos e práticos) de 

base moleculares e celulares dos processos normais e alterados, da estrutura e função 

dos tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos, bem como processos bioquímicos, 
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microbiológicos, imunológicos, genética molecular e bioinformática em todo 

desenvolvimento do processo saúde-doença, inerentes aos serviços farmacêuticos; 

 III- Ciências Humanas e Sociais – incluem-se os conteúdos referentes às diversas 

dimensões da relação indivíduo/sociedade, contribuindo para a compreensão dos 

determinantes sociais, culturais, comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e 

legais e conteúdos envolvendo a comunicação, a economia e gestão administrativa em 

nível individual e coletivo, como suporte à atividade farmacêutica; 

IV- Ciências Farmacêuticas – incluem-se os conteúdos teóricos e práticos relacionados 

com a pesquisa e desenvolvimento, produção e garantia da qualidade de matérias 

primas, insumos e produtos farmacêuticos; legislação sanitária e profissional; ao estudo 

dos medicamentos no que se refere à farmacodinâmica, biodisponibilidade, 

farmacocinética, emprego terapêutico, farmacoepidimiologia, incluindo-se a 

farmacovigilância, visando garantir as boas práticas de dispensação e a utilização 

racional; conteúdos teóricos e práticos que fundamentam a atenção farmacêutica em 

nível individual e coletivo; conteúdos referentes ao diagnóstico clínico laboratorial e 

terapêutico e conteúdos da bromatologia, biosegurança e da toxicologia como suporte à 

assistência farmacêutica. 

Art. 7º A formação do Farmacêutico deve garantir o desenvolvimento de estágios 

curriculares, sob supervisão docente. A carga horária mínima do estágio curricular 

supervisionado deverá atingir 20% da carga horária total do Curso de Graduação em 

Farmácia proposto, com base no Parecer/Resolução específico da Câmara de Educação 

Superior do Conselho Nacional de Educação. 

Parágrafo único. O estágio curricular poderá ser realizado na Instituição de Ensino 

Superior e/ou fora dela, em instituição/empresa credenciada, com orientação docente e 

supervisão local, devendo apresentar programação previamente definida em razão do 

processo de formação. 

Art. 8º O projeto pedagógico do Curso de Graduação em Farmácia deverá contemplar 

atividades complementares e as Instituições de Ensino Superior deverão criar 

mecanismos de aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo estudante, através de 

estudos e práticas independentes presenciais e/ou a distância, a saber: monitorias e 

estágios; programas de iniciação científica; programas de extensão; estudos 

complementares e cursos realizados em outras áreas afins. 

Art. 9º O Curso de Graduação em Farmácia deve ter um projeto pedagógico, construído 

coletivamente, centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiado no professor 

como facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem. Este projeto pedagógico 

deverá buscar a formação integral e adequada do estudante através de uma articulação 

entre o ensino, a pesquisa e a extensão/assistência. 

Art. 10. As Diretrizes Curriculares e o Projeto Pedagógico devem orientar o Currículo do 

Curso de Graduação em Farmácia para um perfil acadêmico e profissional do egresso. 

Este currículo deverá contribuir, também, para a compreensão, interpretação, 

preservação, reforço, fomento e difusão das culturas nacionais e regionais, internacionais 

e históricas, em um contexto de pluralismo e diversidade cultural. 
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§ 1º As diretrizes curriculares do Curso de Graduação em Farmácia deverão contribuir 

para a inovação e a qualidade do projeto pedagógico do curso. 

§ 2º O Currículo do Curso de Graduação em Farmácia poderá incluir aspectos 

complementares de perfil, habilidades, competências e conteúdos, de forma a considerar 

a inserção institucional do curso, a flexibilidade individual de estudos e os requerimentos, 

demandas e expectativas de desenvolvimento do setor saúde na região. 

Art. 11. A organização do Curso de Graduação em Farmácia deverá ser definida pelo 

respectivo colegiado do curso, que indicará a modalidade: seriada anual, seriada 

semestral, sistema de créditos ou modular. 

Art. 12. Para conclusão do Curso de Graduação em Farmácia, o aluno deverá elaborar 

um trabalho sob orientação docente. 

Art. 13. A estrutura do Curso de Graduação em Farmácia deverá: 

 I- abordar as áreas de conhecimento, habilidades, atitudes e valores éticos, 

fundamentais à formação profissional e acadêmica; 

II- contemplar a abordagem de temas observando o equilíbrio teórico-prático, 

desvinculado da visão tecnicista, permitindo na prática e no exercício das atividades a 

aprendizagem da arte de aprender; 

III- buscar a abordagem precoce de temas inerentes às atividades profissionais de forma 

integrada, evitando a separação entre ciclo básico e profissional; 

IV- favorecer a flexibilização curricular de forma a atender interesses mais 

específicos/atualizados, sem perda dos conhecimentos essenciais ao exercício da 

profissão; 

V- comprometer o aluno com o desenvolvimento científico e a busca do avanço técnico 

associado ao bem estar, à qualidade de vida e ao respeito aos direitos humanos; 

VI- ser organizada de forma a permitir que haja disponibilidade de tempo para a 

consolidação dos conhecimentos e para as atividades complementares objetivando 

progressiva autonomia intelectual do aluno. 

Art. 14. A implantação e desenvolvimento das diretrizes curriculares devem orientar e 

propiciar concepções curriculares ao Curso de Graduação em Farmácia que deverão ser 

acompanhadas e permanentemente avaliadas, a fim de permitir os ajustes que se fizerem 

necessários ao seu aperfeiçoamento. 

§ 1º As avaliações dos alunos deverão basear-se nas competências, habilidades e 

conteúdos curriculares desenvolvidos, tendo como referência as Diretrizes Curriculares. 

§ 2º O Curso de Graduação em Farmácia deverá utilizar metodologias e critérios para 

acompanhamento e avaliação do processo ensino-aprendizagem e do próprio curso, em 

consonância com o sistema de avaliação e a dinâmica curricular definidos pela IES à qual 

pertence. 
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Art. 15. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

 

ARTHUR ROQUETE DE MACEDO 

Presidente da Câmara de Educação Superior 
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CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

RESOLUÇÃO Nº 8, DE 7 DE MAIO DE 2004. (*) (**) 

Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

cursos de graduação em Psicologia. 

 

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, 

tendo em vista o disposto no Art. 9º, do § 2º, alínea “c”, da Lei 9.131, de 25 de novembro 

de 1995, e com fundamento nos Pareceres CNE/CES 1.314, de 7 de novembro de 2001, 

retificado pelo CNE/CES 72, de 19 de fevereiro de 2002, em adendo ao CNE/CES 62, de 

19, de fevereiro de 2004, homologado pelo Senhor Ministro de Estado da Educação em 

12 de abril de 2004, resolve: 

Art. 1o A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos 

de graduação em Psicologia, a serem observadas pelas Instituições de Ensino Superior 

do País. 

Art. 2o As Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação em Psicologia constituem 

as orientações sobre princípios, fundamentos, condições de oferecimento e 

procedimentos para o planejamento, a implementação e a avaliação deste curso. 

Art. 3º O curso de graduação em Psicologia tem como meta central a formação do 

Psicólogo voltado para a atuação profissional, para a pesquisa e para o ensino de 

Psicologia, e deve assegurar uma formação baseada nos seguintes princípios e 

compromissos: 

a) Construção e desenvolvimento do conhecimento científico em Psicologia; 

b) Compreensão dos múltiplos referenciais que buscam apreender a amplitude do 

fenômeno psicológico em suas interfaces com os fenômenos biológicos e sociais; 

c) Reconhecimento da diversidade de perspectivas necessárias para compreensão do 

ser humano e incentivo à interlocução com campos de conhecimento que permitam a 

apreensão da complexidade e multideterminação do fenômeno psicológico; 

d) Compreensão crítica dos fenômenos sociais, econômicos, culturais e políticos do País, 

fundamentais ao exercício da cidadania e da profissão; 

e) Atuação em diferentes contextos considerando as necessidades sociais, os direitos 

humanos, tendo em vista a promoção da qualidade de vida dos indivíduos, grupos, 

organizações e comunidades; 

                                                           
(*)

 CNE/CES Resolução 8/2004 Diário Oficial da União, Brasília, 18 de maio de 2004, Seção 1, 
p.16. 

(**)
 Revogada pela Resolução CNE/CES nº 5, de 15 de março de 2011. 
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f) Respeito à ética nas relações com clientes e usuários, com colegas, com o público e na 

produção e divulgação de pesquisas, trabalhos e informações da área da Psicologia; 

g) Aprimoramento e capacitação contínuos. 

Art. 4° A formação em Psicologia tem por objetivos gerais dotar o profissional dos 

conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades 

gerais: 

a) Atenção à saúde: os profissionais devem estar aptos a desenvolver ações de 

prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde psicológica e psicossocial, tanto 

em nível individual quanto coletivo, bem como a realizar seus serviços dentro dos mais 

altos padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética; 

b) Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais deve estar fundamentado na 

capacidade de avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em 

evidências científicas; 

c) Comunicação: os profissionais devem ser acessíveis e devem manter os princípios 

éticos no uso das informações a eles confiadas, na interação com outros profissionais de 

saúde e o público em geral; 

d) Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais deverão estar 

aptos a assumirem posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-estar da 

comunidade; 

e) Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar iniciativas, 

fazer o gerenciamento e administração da força de trabalho, dos recursos físicos e 

materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem 

empreendedores, gestores, empregadores ou líderes nas equipes de trabalho; 

f) Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender 

continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática, e de ter responsabilidade e 

compromisso com a sua educação e o treinamento das futuras gerações de profissionais, 

estimulando e desenvolvendo a mobilidade acadêmica e profissional, a formação e a 

cooperação através de redes nacionais e internacionais. 

Art. 5º A formação em Psicologia exige que a proposta do curso articule os 

conhecimentos, habilidades e competências em torno dos seguintes eixos estruturantes: 

a) Fundamentos epistemológicos e históricos que permitam ao formando o conhecimento 

das bases epistemológicas presentes na construção do saber psicológico, desenvolvendo 

a capacidade para avaliar criticamente as linhas de pensamento em Psicologia; 

b) Fundamentos teórico-metodológicos que garantam a apropriação crítica do 

conhecimento disponível, assegurando uma visão abrangente dos diferentes métodos e 

estratégias de produção do conhecimento científico em Psicologia; 

c) Procedimentos para a investigação científica e a prática profissional, de forma a 

garantir tanto o domínio de instrumentos e estratégias de avaliação e de intervenção, 
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quanto a competência para selecioná-los, avaliá-los e adequá-los a problemas e 

contextos específicos de investigação e ação profissional; 

d) Fenômenos e processos psicológicos, que constituem classicamente objeto de 

investigação e atuação no domínio da Psicologia, de forma a propiciar amplo 

conhecimento de suas características, questões conceituais e modelos explicativos 

construídos no campo, assim como seu desenvolvimento recente; 

e) Interfaces com campos afins do conhecimento para demarcar a natureza e a 

especificidade do fenômeno psicológico e percebê-lo em sua interação com fenômenos 

biológicos, humanos e sociais, assegurando uma compreensão integral e contextualizada 

dos fenômenos e processos psicológicos; 

f) Práticas profissionais voltadas para assegurar um núcleo básico de competências que 

permitam a atuação profissional e a inserção do graduado em diferentes contextos 

institucionais e sociais, de forma articulada com profissionais de áreas afins. 

Art. 6° A identidade do curso de Psicologia no país é conferida através de um núcleo 

comum de formação, definido por um conjunto de competências, habilidades e 

conhecimentos. 

Art. 7º O núcleo comum da formação em Psicologia estabelece uma base homogênea 

para a formação no País e uma capacitação básica para lidar com os conteúdos da 

Psicologia, enquanto campo de conhecimento e de atuação. 

Art. 8° As competências reportam-se a desempenhos e atuações requeridas do formado 

em Psicologia, e devem garantir ao profissional um domínio básico de conhecimentos 

psicológicos e a capacidade de utilizá-los em diferentes contextos que demandam a 

investigação, análise, avaliação, prevenção e atuação em processos psicológicos e 

psicossociais, e na promoção da qualidade de vida. São elas: 

a) Analisar o campo de atuação profissional e seus desafios contemporâneos; 

b) Analisar o contexto em que atua profissionalmente em suas dimensões institucional e 

organizacional, explicitando a dinâmica das interações entre os seus agentes sociais; 

c) Identificar e analisar necessidades de natureza psicológica, diagnosticar, elaborar 

projetos, planejar e agir de forma coerente com referenciais teóricos e características da 

população-alvo; 

d) Identificar, definir e formular questões de investigação científica no campo da 

Psicologia, vinculando-as a decisões metodológicas quanto à escolha, coleta, e análise 

de dados em projetos de pesquisa; 

e) Escolher e utilizar instrumentos e procedimentos de coleta de dados em Psicologia, 

tendo em vista a sua pertinência; 

f) Avaliar fenômenos humanos de ordem cognitiva, comportamental e afetiva, em 

diferentes contextos; 
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g) Realizar diagnóstico e avaliação de processos psicológicos de indivíduos, de grupos e 

de organizações; 

h) Coordenar e manejar processos grupais, considerando as diferenças individuais e 

socioculturais dos seus membros; 

i) Atuar inter e multiprofissionalmente, sempre que a compreensão dos processos e 

fenômenos envolvidos assim o recomendar; 

j) Relacionar-se com o outro de modo a propiciar o desenvolvimento de vínculos 

interpessoais requeridos na sua atuação profissional; 

k) Atuar profissionalmente, em diferentes níveis de ação, de caráter preventivo ou 

terapêutico, considerando as características das situações e dos problemas específicos 

com os quais se depara; 

l) Realizar orientação, aconselhamento psicológico e psicoterapia; 

m) Elaborar relatos científicos, pareceres técnicos, laudos e outras comunicações 

profissionais, inclusive materiais de divulgação; 

n) Apresentar trabalhos e discutir ideias em público; 

o) Saber buscar e usar o conhecimento científico necessário à atuação profissional, 

assim como gerar conhecimento a partir da prática profissional. 

Art. 9º As competências, básicas, devem se apoiar nas habilidades de: 

a) Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos 

e outras fontes especializadas através de meios convencionais e eletrônicos; 

b) Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da Psicologia; 

c) Utilizar o método experimental, de observação e outros métodos de investigação 

científica; 

d) Planejar e realizar várias formas de entrevistas com diferentes finalidades e em 

diferentes contextos; 

 e) Analisar, descrever e interpretar relações entre contextos e processos psicológicos e 

comportamentais; 

f) Descrever, analisar e interpretar manifestações verbais e não verbais como fontes 

primárias de acesso a estados subjetivos; 

g) Utilizar os recursos da matemática, da estatística e da informática para a análise e 

apresentação de dados e para a preparação das atividades profissionais em Psicologia. 

Art. 10. Pela diversidade de orientações teórico-metodológicas, práticas e contextos de 

inserção profissional, a formação em Psicologia diferencia-se em ênfases curriculares, 

entendidas como um conjunto delimitado e articulado de competências e habilidades que 
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configuram oportunidades de concentração de estudos e estágios em algum domínio da 

Psicologia. 

Art. 11. A organização do curso de Psicologia deve explicitar e detalhar as ênfases 

curriculares que adotará, descrevendo-as detalhadamente em sua concepção e estrutura. 

§ 1º. A definição das ênfases curriculares, no projeto do curso, envolverá um subconjunto 

de competências e habilidades dentre aquelas que integram o domínio das competências 

gerais do psicólogo, compatível com demandas sociais atuais e ou potenciais, e com a 

vocação e condições da instituição. 

§ 2º A partir das competências e habilidades definidas, o projeto de curso deverá 

especificar conteúdos e experiências de ensino capazes de garantir a concentração no 

domínio abarcado pelas ênfases propostas. 

§ 3º A instituição deverá oferecer, pelo menos, duas ênfases curriculares que assegurem 

possibilidade de escolha por parte do aluno. 

4º O projeto de curso deve prever mecanismos que permitam ao aluno escolher uma ou 

mais dentre as ênfases propostas. 

Art. 12. Os domínios mais consolidados de atuação profissional do psicólogo no país 

podem constituir ponto de partida para a definição de ênfases curriculares, sem prejuízo 

para que no projeto de curso as instituições formadoras concebam recortes inovadores 

de competências que venham a instituir novos arranjos de práticas no campo. 

§ 1º O subconjunto de competências definido como escopo de cada ênfase deverá ser 

suficientemente abrangente para não configurar uma especialização em uma prática, 

procedimento ou local de atuação do psicólogo. São possibilidades de ênfases, entre 

outras, para o curso de Psicologia: 

a) Psicologia e processos de investigação científica que consiste na concentração em 

conhecimentos, habilidades e competências de pesquisa já definidas no núcleo comum 

da formação, capacitando o formando para analisar criticamente diferentes estratégias de 

pesquisa, conceber, conduzir e relatar investigações científicas de distintas naturezas; 

b) Psicologia e processos educativos que compreende a concentração nas competências 

para diagnosticar necessidades, planejar condições e realizar procedimentos que 

envolvam o processo de educação e de ensino-aprendizagem através do 

desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores de indivíduos e 

grupos em distintos contextos institucionais em que tais necessidades sejam detectadas; 

c) Psicologia e processos de gestão que abarca a concentração em competências 

definidas no núcleo comum da formação para o diagnóstico, planejamento e uso de 

procedimentos e técnicas específicas voltadas para analisar criticamente e aprimorar os 

processos de gestão organizacional, em distintas organizações e instituições; 

d) Psicologia e processos de prevenção e promoção da saúde que consiste na 

concentração em competências que garantam ações de caráter preventivo, em nível 

individual e coletivo, voltadas a capacitação de indivíduos, grupos, instituições e 
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comunidades para protegerem e promoverem a saúde e qualidade de vida, em diferentes 

contextos em que tais ações possam ser demandadas; 

e) Psicologia e processos clínicos que envolve a concentração em competências para 

atuar, de forma ética e coerente com referenciais teóricos, valendo-se de processos 

psicodiagnósticos, de aconselhamento, psicoterapia e outras estratégias clínicas, frente a 

questões e demandas de ordem psicológica apresentadas por indivíduos ou grupos em 

distintos contextos; 

f) Psicologia e processos de avaliação diagnóstica que implica na concentração em 

competências referentes ao uso  e  ao desenvolvimento de diferentes recursos, 

estratégias e instrumentos de observação e avaliação úteis para a compreensão 

diagnóstica em diversos domínios e níveis de ação profissional. 

§ 2º As definições gerais das ênfases propostas no projeto de curso devem ser 

acompanhadas pelo detalhamento das competências e pelo conjunto de disciplinas que 

darão  o suporte do conhecimento acumulado necessário para o seu desenvolvimento 

pelo formando. 

§ 3º As ênfases devem incorporar estágio supervisionado estruturado para garantir o 

desenvolvimento das competências específicas previstas. 

Art. 13º - A formação do professor de Psicologia dar-se-á em um projeto pedagógico 

complementar e diferenciado, elaborado em conformidade com a legislação que 

regulamenta a formação de professores no país. 

§ 1º O projeto pedagógico para a formação do Professor de Psicologia deve propiciar o 

desenvolvimento das competências e habilidades básicas constantes no núcleo comum 

do curso de Psicologia e daquelas previstas nas Diretrizes Nacionais para a formação do 

professor da Educação Básica, em nível superior. 

Art. 14. A organização do curso de Psicologia deve, de forma articulada, garantir o 

desenvolvimento das competências do núcleo comum, seguido das competências das 

partes diversificadas - ênfases - sem concebê-los, entretanto, como momentos estanques 

do processo de formação. 

Art. 15. O projeto do curso deve explicitar todas as condições para o seu funcionamento, 

a carga horária efetiva global, do núcleo comum e das partes diversificadas, inclusive dos 

diferentes estágios supervisionados, bem como a duração máxima do curso. 

Art. 16. O projeto do curso deverá prever, outrossim, procedimentos de autoavaliação 

periódica, dos quais deverão resultar informações necessárias para o aprimoramento do 

curso. Art. 17. As atividades acadêmicas devem fornecer elementos para a aquisição das 

competências, habilidades e conhecimentos básicos necessários ao exercício 

profissional. 

Assim, essas atividades devem, de forma sistemática e gradual, aproximar o formando do 

exercício profissional correspondente às competências previstas para a formação. 
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Art. 18. Os eixos estruturantes do curso deverão ser decompostos em conteúdos 

curriculares e agrupados em atividades acadêmicas, com objetivos de ensino, programas 

e procedimentos específicos de avaliação. 

Art. 19. O planejamento acadêmico deve assegurar, em termos de carga horária e de 

planos de estudos, o envolvimento do aluno em atividades, individuais e de equipe, que 

incluam, entre outros: 

 a) Aulas, conferências e palestras; 

b) Exercícios em laboratórios de Psicologia; 

c) Observação e descrição do comportamento em diferentes contextos; 

d) Projetos de pesquisa desenvolvidos por docentes do curso; 

e) Práticas didáticas na forma de monitorias, demonstrações e exercícios, como parte de 

disciplinas ou integradas a outras atividades acadêmicas; 

f) Consultas supervisionadas em bibliotecas para identificação crítica de fontes 

relevantes; 

g) Aplicação e avaliação de estratégias, técnicas, recursos e instrumentos psicológicos; 

h) Visitas documentadas através de relatórios a instituições e locais onde estejam sendo 

desenvolvidos trabalhos com a participação de profissionais de Psicologia; 

i) Projetos de extensão universitária e eventos de divulgação do conhecimento, passíveis 

de avaliação e aprovados pela instituição; 

j) Práticas integrativas voltadas para o desenvolvimento de habilidades e competências 

em situações de complexidade variada, representativas do efetivo exercício profissional, 

sob a forma de estágio supervisionado. 

Art. 20. Os estágios supervisionados são conjuntos de atividades de formação, 

programados e diretamente supervisionados por membros do corpo docente da 

instituição formadora e procuram assegurar a consolidação e articulação das 

competências estabelecidas. Art. 21. Os estágios supervisionados visam assegurar o 

contato do formando com situações, contextos e instituições, permitindo que 

conhecimentos, habilidades e atitudes se concretizem em ações profissionais, sendo 

recomendável que as atividades do estágio supervisionado se distribuam ao longo do 

curso. 

Art. 22. Os estágios supervisionados devem se estruturar em dois níveis - básico e 

específico - cada um com sua carga horária própria. 

§ 1o O estágio supervisionado básico incluirá o desenvolvimento de práticas integrativas 

das competências e habilidades previstas no núcleo comum. 
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§ 2o Cada estágio supervisionado específico incluirá o desenvolvimento de práticas 

integrativas das competências, habilidades e conhecimentos que definem cada ênfase 

proposta pelo projeto de curso. 

§ 3o Os estágios básico e específico deverão perfazer, ao todo, pelo menos 15% da 

carga horária total do curso. 

Art. 23. As atividades de estágio supervisionado devem ser documentadas de modo a 

permitir a avaliação, segundo parâmetros da instituição, do desenvolvimento das 

competências e habilidades previstas. 

Art. 24. A instituição poderá reconhecer atividades realizadas pelo aluno em outras 

instituições, desde que estas contribuam para o desenvolvimento das habilidades e 

competências previstas no projeto de curso. 

Art. 25. O projeto de curso deve prever a instalação de um Serviço de Psicologia com as 

funções de responder às exigências para a formação do psicólogo, congruente com as 

competências que o curso objetiva desenvolver no aluno e a demandas de serviço 

psicológico da comunidade na qual está inserido. 

Art. 26. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

 

CONSELHEIRO EDSON DE OLIVEIRA NUNES 

Presidente da Câmara de Educação Superior 
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CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO(*)  

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 5, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2001. 

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Nutrição. 

 

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, 

tendo em vista o disposto no Art. 9º, do § 2º, alínea “c”, da Lei nº 9.131, de 25 de 

novembro de 1995, e com fundamento no Parecer CNE/CES 1.133, de 7 de agosto de 

2001, peça indispensável do conjunto das presentes Diretrizes Curriculares Nacionais, 

homologado pelo Senhor Ministro da Educação, em 1º de outubro de 2001, 

RESOLVE: 

Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Nutrição, a serem observadas na organização curricular das Instituições 

do Sistema de Educação Superior do País. 

Art. 2º As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino de Graduação em Nutrição 

definem os princípios, fundamentos, condições e procedimentos da formação de 

nutricionistas, estabelecidas pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional 

de Educação, para aplicação em âmbito nacional na organização, desenvolvimento e 

avaliação dos projetos pedagógicos dos Cursos de Graduação em Nutrição das 

Instituições do Sistema de Ensino Superior. 

Art. 3º O Curso de Graduação em Nutrição tem como perfil do formando 

egresso/profissional o: 

I- Nutricionista, com formação generalista, humanista e crítica, capacitado a atuar, 

visando à segurança alimentar e à atenção dietética, em todas as áreas do conhecimento 

em que alimentação e nutrição se apresentem fundamentais para a promoção, 

manutenção e recuperação da saúde e para a prevenção de doenças de indivíduos ou 

grupos populacionais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, pautado em 

princípios éticos, com reflexão sobre a realidade econômica, política, social  e cultural; 

II- Nutricionista com Licenciatura em Nutrição capacitado para atuar na Educação Básica 

e na Educação Profissional em Nutrição. 

Art. 4º A formação do nutricionista tem por objetivo dotar o profissional dos 

conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades 

gerais: 

                                                           
(*)

 CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Câmara de Educação Superior. Resolução CNE/CES 

5/2001. Diário Oficial da União Brasília, 9 de novembro de 2001. Seção 1, p. 39. 
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I- Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional, devem 

estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da 

saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Cada profissional deve assegurar que 

sua prática seja realizada de forma integrada e contínua com as demais instâncias do 

sistema de saúde, sendo capaz de pensar criticamente, de analisar os problemas da 

sociedade e de procurar soluções para os mesmos. Os profissionais devem realizar seus 

serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética, 

tendo em conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato 

técnico, mas sim, com a resolução do problema de saúde, tanto em nível individual como 

coletivo; 

II- Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar fundamentado 

na capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo-efetividade, 

da força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de 

práticas. Para este fim, os mesmos devem possuir competências e habilidades para 

avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em evidências 

científicas; 

III- Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem manter a 

confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros 

profissionais de saúde e o público em geral. A comunicação envolve comunicação verbal, 

não-verbal e habilidades de escrita e leitura; o domínio de, pelo menos, uma língua 

estrangeira e de tecnologias de comunicação e informação; 

IV- Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde deverão 

estar aptos a assumirem posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-estar da 

comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade 

para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz; 

V- Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar iniciativas, 

fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, dos recursos físicos e 

materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem 

empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde; e 

VI- Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender 

continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os 

profissionais de saúde devem aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso 

com a sua educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, mas 

proporcionando condições para que haja benefício mútuo entre os futuros profissionais e 

os profissionais dos serviços, inclusive, estimulando e desenvolvendo a mobilidade 

acadêmico/profissional, a formação e a cooperação através de redes nacionais e 

internacionais. 

Art. 5º A formação do nutricionista tem por objetivo dotar o profissional dos 

conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades 

específicas: 

I- aplicar conhecimentos sobre a composição, propriedades e transformações dos 

alimentos e seu aproveitamento pelo organismo humano, na atenção dietética; 
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II- contribuir para promover, manter e ou recuperar o estado nutricional de indivíduos e 

grupos populacionais; 

III- desenvolver e aplicar métodos e técnicas de ensino em sua área de atuação; 

IV- atuar em políticas e programas de educação, segurança e vigilância nutricional, 

alimentar e sanitária, visando a promoção da saúde em âmbito local, regional e nacional; 

V- atuar na formulação e execução de programas de educação nutricional; de vigilância 

nutricional, alimentar e sanitária; 

VI- atuar em equipes multiprofissionais de saúde e de terapia nutricional; 

VII- avaliar, diagnosticar e acompanhar o estado nutricional; planejar, prescrever, 

analisar, supervisionar e avaliar dietas e suplementos dietéticos para indivíduos sadios e 

enfermos; 

VIII- planejar, gerenciar e avaliar unidades de alimentação e nutrição, visando a 

manutenção e/ou melhoria das condições de saúde de coletividades sadias e enfermas; 

IX- realizar diagnósticos e intervenções na área de alimentação e nutrição, considerando 

a influência sócio-cultural e econômica que determina a disponibilidade, consumo e 

utilização biológica dos alimentos pelo indivíduo e pela população; 

 X- atuar em equipes multiprofissionais destinadas a planejar, coordenar, supervisionar, 

implementar, executar e avaliar atividades na área de alimentação e nutrição e de saúde; 

XI- reconhecer a saúde como direito e atuar de forma a garantir a integralidade da 

assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema; 

XII- desenvolver atividades de auditoria, assessoria, consultoria na área de alimentação e 

nutrição; 

XIII - atuar em marketing de alimentação e nutrição; 

XIV- exercer controle de qualidade dos alimentos em sua área de competência; 

XV- desenvolver e avaliar novas fórmulas ou produtos alimentares, visando sua utilização 

na alimentação humana; 

XVI- integrar grupos de pesquisa na área de alimentação e nutrição; e 

XVII- investigar e aplicar conhecimentos com visão holística do ser humano, integrando 

equipes multiprofissionais. 

Parágrafo Único. A formação do nutricionista deve contemplar as necessidades sociais 

da saúde, com ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS). 
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Art. 6º Os conteúdos essenciais para o Curso de Graduação em Nutrição devem estar 

relacionados com todo o processo saúde-doença do cidadão, da família e da 

comunidade, integrado à realidade epidemiológica e profissional, proporcionando a 

integralidade das ações do cuidar em nutrição. Os conteúdos devem contemplar: 

I- Ciências Biológicas e da Saúde – incluem- se os conteúdos (teóricos e práticos) de 

base moleculares e celulares dos processos normais e alterados, da estrutura e função 

dos tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos; 

II- Ciências Sociais, Humanas e Econômicas – inclui-se a compreensão dos 

determinantes sociais, culturais, econômicos, comportamentais, psicológicos, ecológicos, 

éticos e legais, a comunicação nos níveis individual e coletivo, do processo saúde-

doença; 

III- Ciências da Alimentação e Nutrição - neste tópico de estudo, incluem-se: 

a) compreensão e domínio de nutrição humana, a dietética e de terapia nutricional – 

capacidade de identificar as principais patologias de interesse da nutrição, de realizar 

avaliação nutricional, de indicar a dieta adequada para indivíduos e coletividades, 

considerando a visão ética, psicológica e humanística da relação nutricionista-paciente; 

b) conhecimento dos processos fisiológicos e nutricionais dos seres humanos – gestação, 

nascimento, crescimento e desenvolvimento, envelhecimento, atividades físicas e  

desportivas, relacionando o meio econômico, social e ambiental; e 

c) abordagem da nutrição no processo saúde-doença, considerando a influência 

sociocultural e econômica que determina a disponibilidade, consumo, conservação e 

utilização biológica  dos alimentos pelo indivíduo e pela população. 

IV- Ciências dos Alimentos - incluem-se os conteúdos sobre a composição, propriedades 

e transformações dos alimentos, higiene, vigilância sanitária e controle de qualidade dos 

alimentos. 

§ 1º Os conteúdos curriculares, as competências e as habilidades a serem assimilados e 

adquiridos no nível de graduação do nutricionista devem conferir-lhe terminalidade e 

capacidade acadêmica e/ou profissional, considerando as demandas e necessidades 

prevalentes e prioritárias da população conforme o quadro epidemiológico do país/região. 

§ 2º Este conjunto de competências, conteúdos e habilidades deve promover no aluno e 

no nutricionista a capacidade de desenvolvimento intelectual e profissional autônomo e 

permanente. 

Art. 7º A formação do nutricionista deve garantir o desenvolvimento de estágios 

curriculares, sob supervisão docente, e contando com a participação de nutricionistas dos 

locais credenciados. A carga horária mínima do estágio curricular supervisionado deverá 

atingir 20% (vinte por cento) da carga horária total do Curso de Graduação em Nutrição 

proposto, com base no Parecer/Resolução específico da Câmara de Educação Superior 

do Conselho Nacional de Educação. 
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Parágrafo Único. A carga horária do estágio curricular deverá ser distribuída 

equitativamente em pelo menos três áreas de atuação: nutrição clínica, nutrição social e 

nutrição em unidades de alimentação e nutrição. Estas atividades devem ser 

eminentemente práticas e sua carga horária teórica não poderá ser superior a 20% (vinte 

por cento) do total por estágio. 

Art. 8º O projeto pedagógico do Curso de Graduação em Nutrição deverá contemplar 

atividades complementares e as Instituições de Ensino Superior deverão criar 

mecanismos de aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo estudante, mediante 

estudos e práticas independentes, presenciais e/ou a distância, a saber: monitorias e 

estágios; programas de iniciação científica; programas de  extensão; estudos 

complementares e cursos realizados em outras áreas afins. 

Art. 9º O Curso de Graduação em Nutrição deve ter um projeto pedagógico, construído 

coletivamente, centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiado no professor 

como facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem. Este projeto pedagógico 

deverá buscar a formação integral e adequada do estudante por meio de uma articulação 

entre o ensino, a pesquisa e a extensão/assistência. 

Art. 10. As Diretrizes Curriculares e o Projeto Pedagógico deve m orientar o Currículo do 

Curso de Graduação em Nutrição para um perfil acadêmico e profissional do egresso. 

Este currículo deverá contribuir, também, para a compreensão, interpretação, 

preservação, reforço, fomento e difusão das culturas nacionais e regionais, internacionais 

e históricas, em um contexto de pluralismo e diversidade cultural. 

§ 1º As diretrizes curriculares do Curso de Graduação em Nutrição deverão contribuir 

para a inovação e a qualidade do projeto pedagógico do curso. 

§ 2º O Currículo do Curso de Graduação em Nutrição poderá incluir aspectos 

complementares de perfil, habilidades, competências e conteúdos, de forma a considerar 

a inserção institucional do curso, a flexibilidade individual de estudos e os requerimentos, 

demandas e expectativas de desenvolvimento do setor saúde na região. 

Art. 11. A organização do Curso de Graduação em Nutrição deverá ser definida pelo 

respectivo colegiado do curso, que indicará a modalidade: seriada anual, seriada 

semestral, sistema de créditos ou modular. 

Art. 12. Para conclusão do Curso de Graduação em Nutrição, o aluno deverá elaborar um 

trabalho sob orientação docente. 

Art. 13. A formação de professores por meio de Licenciatura Plena é facultativo e será 

regulamentado em Pareceres/Resoluções específicos pela Câmara de Educação 

Superior do Conselho Nacional de Educação. 

Art. 14. A estrutura do Curso de Graduação em Nutrição deverá assegurar: 

I- a articulação entre o ensino, pesquisa e extensão/assistência, garantindo um ensino 

crítico, reflexivo e criativo, que leve à construção do perfil almejado, estimulando a 

realização de experimentos e/ou de projetos de pesquisa; socializando o conhecimento 
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produzido, levando em conta a evolução epistemológica dos modelos explicativos do 

processo saúde-doença; 

II- as atividades teóricas e práticas presentes desde o início do curso, permeando toda a 

formação do Nutricionista, de forma integrada e interdisciplinar; 

III- a visão de educar para a cidadania e a participação plena na sociedade; 

IV- os princípios de autonomia institucional, de flexibilidade, integração estudo/trabalho e 

pluralidade no currículo; 

V- a implementação de metodologia no processo ensinar-aprender que estimule o aluno 

a refletir sobre a realidade social e aprenda a aprender; 

VI- a definição de estratégias pedagógicas que articulem o saber; o saber fazer e o saber 

conviver, visando desenvolver o aprender a aprender, o aprender a ser, o aprender a 

fazer, o aprender a viver juntos e o aprender a conhecer que constitui atributos 

indispensáveis à formação do Nutricionista; 

VII- o estímulo às dinâmicas de trabalho em grupos, por favorecerem a discussão coletiva 

e as relações interpessoais; 

VIII- a valorização das dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no aluno e no 

nutricionista atitudes e valores orientados para a cidadania e para a solidariedade; e 

IX- a articulação da Graduação em Nutrição com a Licenciatura em Nutrição. 

Art. 15. A implantação e desenvolvimento das diretrizes curriculares devem orientar e 

propiciar concepções curriculares ao Curso de Graduação em Nutrição que deverão ser 

acompanhadas e permanentemente avaliadas, a fim de permitir os  ajustes  que  se  

fizerem  necessários  ao  seu aperfeiçoamento. 

§ 1º As avaliações dos alunos deverão basear-se nas competências, habilidades e 

conteúdos curriculares, desenvolvidos tendo como referência as Diretrizes Curriculares. 

§ 2º O Curso de Graduação em Nutrição deverá utilizar metodologias e critérios para 

acompanhamento e avaliação do processo ensino-aprendizagem e do próprio curso, em 

consonância com o sistema de avaliação e a dinâmica curricular definidos pela IES à qual 

pertence. 

Art. 16. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

ARTHUR ROQUETE DE MACEDO 

Presidente da Câmara de Educação Superior 
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CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO(*) 

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 3, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2001. 

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Enfermagem. 

 

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacio nal de Educação, 

tendo em vista o disposto no Art. 9º, do § 2º, alínea “c”, da Lei nº 9.131, de 25 de 

novembro de 1995, e com fundamento no Parecer CNE/CES 1.133, de 7 de agosto de 

2001, peça indispensável do conjunto das presentes Diretrizes Curriculares Nacionais, 

homologado pelo Senhor Ministro da Educação, em 1º de outubro de 2001, 

RESOLVE: 

Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Enfermagem, a serem observadas na organização curricular das 

Instituições do Sistema de Educação Superior do País. 

Art. 2º As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino de Graduação em Enfermagem 

definem os princípios, fundamentos, condições e procedimentos da formação de 

enfermeiros, estabelecidas pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 

Educação, para aplicação em âmbito nacional na organização, desenvolvimento e 

avaliação dos projetos pedagógicos dos Cursos de Graduação em Enfermagem das 

Instituições do Sistema de Ensino Superior. 

Art. 3º O Curso de Graduação em Enfermagem tem como perfil do formando 

egresso/profissional: 

I- Enfermeiro, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. Profissional 

qualificado para o exercício de Enfermagem, com base no rigor científico e intelectual e 

pautado em princípios éticos. Capaz de conhecer e intervir sobre os problemas/situações 

de saúde-doença mais prevalentes no perfil epidemiológico nacional, com ênfase na sua 

região de atuação, identificando as dimensões biopsicossociais dos seus determinantes. 

Capacitado a atuar, com senso de responsabilidade social e compromisso com a 

cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano; e 

II- Enfermeiro com Licenciatura em Enfermagem capacitado para atuar na Educação 

Básica e na Educação Profissional em Enfermagem. 

                                                           
(*)

 CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Câmara de Educação Superior. Resolução CNE/CES 

3/2001. Diário Oficial da União, Brasília, 9 de Novembro de 2001. Seção 1, p. 37. 
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Art. 4º A formação do enfermeiro tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos 

requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades gerais: 

I- Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional, devem 

estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da 

saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Cada profissional deve assegurar que 

sua prática seja realizada de forma integrada e contínua com as demais instâncias do 

sistema de saúde, sendo capaz de pensar criticamente, de analisar os problemas da 

sociedade e de procurar soluções para os mesmos. Os profissionais devem realizar seus 

serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética, 

tendo em conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato 

técnico, mas sim, com a resolução do problema de saúde, tanto em nível individual como 

coletivo; 

II- Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar fundamentado 

na capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo-efetividade, 

da força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de 

práticas. Para este fim, os mesmos devem possuir competências e habilidades para 

avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em evidências 

científicas; 

III- Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem manter a 

confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros 

profissionais de saúde e o público em geral. A comunicação envolve comunicação verbal, 

não-verbal e habilidades de escrita e leitura; o domínio de, pelo menos, uma língua 

estrangeira e de tecnologias de comunicação e informação; 

IV- Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde deverão 

estar aptos a assumir posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-estar da 

comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade 

para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz; 

V- Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar iniciativas, 

fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho quanto dos recursos 

físicos e materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem 

empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde; e 

VI- Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender 

continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os 

profissionais de saúde devem aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso 

com a sua educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, mas 

proporcionando condições para que haja benefício mútuo entre os futuros profissionais e 

os profissionais dos serviços, inclusive, estimulando e desenvolvendo a mobilidade 

acadêmico/profissional, a formação e a cooperação por meio de redes nacionais e 

internacionais. 

Art. 5º A formação do enfermeiro tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos 

requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades específicas: 
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I– atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões, em 

suas expressões e fases evolutivas; 

II– incorporar a ciência/arte do cuidar como instrumento de interpretação profissional; 

III– estabelecer novas relações com o contexto social, reconhecendo a estrutura e as 

formas de organização social, suas transformações e expressões; 

IV– desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício 

profissional; 

V– compreender a política de saúde no contexto das políticas sociais, reconhecendo os 

perfis epidemiológicos das populações; 

VI– reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de forma a 

garantir a integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo 

das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada 

caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 

VII– atuar nos programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente, da 

mulher, do adulto e do idoso; 

VIII– ser capaz de diagnosticar e solucionar problemas de saúde, de comunicar-se, de 

tomar decisões, de intervir no processo de trabalho, de trabalhar em equipe e de 

enfrentar situações em constante mudança; 

IX– reconhecer as relações de trabalho e sua influência na saúde; 

X– atuar como sujeito no processo de formação de recursos humanos; 

 XI– responder às especificidades regionais de saúde através de intervenções planejadas 

estrategicamente, em níveis de promoção, prevenção e reabilitação à saúde, dando 

atenção integral à saúde dos indivíduos, das famílias e das comunidades; 

XII– reconhecer-se como coordenador do trabalho da equipe de enfermagem; 

XIII– assumir o compromisso ético, humanístico e social com o trabalho multiprofissional 

em saúde. 

XIV– promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto dos seus 

clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, atuando como agente de transformação 

social; 

XV– usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e comunicação, quanto 

de ponta para o cuidar de enfermagem; 

XVI– atuar nos diferentes cenários da prática profissional, considerando os pressupostos 

dos modelos clínico e epidemiológico; 

XVII– identificar as necessidades individuais e coletivas de saúde da população, seus 

condicionantes e determinantes; 
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XIII– intervir no processo de saúde-doença, responsabilizando-se pela qualidade da 

assistência/cuidado de enfermagem em seus diferentes níveis de atenção à saúde, com 

ações de promoção, prevenção, proteção e reabilitação à saúde, na perspectiva da 

integralidade da assistência; 

XIX– coordenar o processo de cuidar em enfermagem, considerando contextos e 

demandas de saúde; 

XX– prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes necessidades 

apresentadas pelo indivíduo, pela família e pelos diferentes grupos da comunidade; 

XXI– compatibilizar as características profissionais dos agentes da equipe de 

enfermagem às diferentes demandas dos usuários; 

XXII– integrar as ações de enfermagem às ações multiprofissionais; 

XXIII– gerenciar o processo de trabalho em enfermagem com princípios de Ética e de 

Bioética, com resolutividade tanto em nível individual como coletivo em todos os âmbitos 

de atuação profissional; 

XXIV– planejar, implementar e participar dos programas de formação e qualificação 

contínua dos trabalhadores de enfermagem e de saúde; 

XXV– planejar e implementar programas de educação e promoção à saúde, 

considerando a especificidade dos diferentes grupos sociais e dos distintos processos de 

vida, saúde, trabalho e adoecimento; 

XXVI– desenvolver, participar e aplicar pesquisas e/ou outras formas de produção de 

conhecimento que objetivem a qualificação da prática profissional; 

XXVII– respeitar os princípios éticos, legais e humanísticos da profissão; 

XXIII – interferir na dinâmica de trabalho institucional, reconhecendo-se como agente 

desse processo; 

XXIX– utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de enfermagem e da 

assistência à saúde; 

XXX– participar da composição das estruturas consultivas e deliberativas do sistema de 

saúde; XXXI – assessorar órgãos, empresas e instituições em projetos de saúde; 

XXXII- cuidar da própria saúde física e mental e buscar seu bem-estar como cidadão e 

como enfermeiro; e 

XXXIII - reconhecer o papel social do enfermeiro para atuar em atividades de política e 

planejamento em saúde. 

Parágrafo Único. A formação do Enfermeiro deve atender as necessidades sociais da 

saúde, com ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS) e assegurar a integralidade da 

atenção e a qualidade e humanização do atendimento. 
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Art. 6º Os conteúdos essenciais para o Curso de Graduação em Enfermagem devem 

estar relacionados com todo o processo saúde-doença do cidadão, da família e da 

comunidade, integrado à realidade epidemiológica e profissional, proporcionando a 

integralidade das ações do cuidar em enfermagem. Os conteúdos devem contemplar: 

I- Ciências Biológicas e da Saúde – incluem-se os conteúdos (teóricos e práticos) de 

base moleculares e celulares dos processos normais e alterados, da estrutura e função 

dos tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos, aplicados às situações decorrentes do 

processo saúde-doença no desenvolvimento da prática assistencial de Enfermagem; 

II- Ciências Humanas e Sociais – incluem-se os conteúdos referentes às diversas 

dimensões da relação indivíduo/sociedade, contribuindo para a compreensão dos 

determinantes sociais, culturais, comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e 

legais, nos níveis individual e coletivo, do processo saúde-doença; 

III- Ciências da Enfermagem - neste tópico de estudo, incluem-se: 

a) Fundamentos de Enfermagem: os conteúdos técnicos, metodológicos e os meios e 

instrumentos inerentes ao trabalho do Enfermeiro e da Enfermagem em nível individual e 

coletivo; 

b) Assistência de Enfermagem: os conteúdos (teóricos e práticos) que compõem a 

assistência de Enfermagem em nível individual e coletivo prestada à criança, ao 

adolescente, ao adulto, à mulher e ao idoso, considerando os determinantes 

socioculturais, econômicos e ecológicos do processo saúde-doença, bem como os 

princípios éticos, legais e humanísticos inerentes ao cuidado de Enfermagem; 

c) Administração de Enfermagem: os conteúdos (teóricos e práticos) da administração do 

processo de trabalho de enfermagem e da assistência de enfermagem; e 

d) Ensino de Enfermagem: os conteúdos pertinentes à capacitação pedagógica do 

enfermeiro, independente da Licenciatura em Enfermagem. 

§ 1º Os conteúdos curriculares, as competências e as habilidades a serem assimilados e 

adquiridos no nível de graduação do enfermeiro devem conferir-lhe terminalidade e 

capacidade acadêmica e/ou profissional, considerando as demandas e necessidades 

prevalentes e prioritárias da população conforme o quadro epidemiológico do país/região. 

§ 2º Este conjunto de competências, conteúdos e habilidades deve promover no aluno e 

no enfermeiro a capacidade de desenvolvimento intelectual e profissional autônomo e 

permanente. 

Art. 7º Na formação do Enfermeiro, além dos conteúdos teóricos e práticos desenvolvidos 

ao longo de sua formação, ficam os cursos obrigados a incluir no currículo o estágio 

supervisionado em hospitais gerais e especializados, ambulatórios, rede básica de 

serviços de saúde e comunidades nos dois últimos semestres do Curso de Graduação 

em Enfermagem. 

Parágrafo Único. Na elaboração da programação e no processo de supervisão do aluno, 

em estágio curricular supervisionado, pelo professor, será assegurada efetiva 
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participação dos enfermeiros do serviço de saúde onde se desenvolve o referido estágio. 

A carga horária mínima do estágio curricular supervisionado deverá totalizar 20% (vinte 

por cento) da carga horária total do Curso de Graduação em Enfermagem proposto, com 

base no Parecer/Resolução específico da Câmara de Educação Superior do Conselho 

Nacional de Educação. 

Art. 8º O projeto pedagógico do Curso de Graduação em Enfermagem deverá contemplar 

atividades complementares e as Instituições de Ensino Superior deverão criar 

mecanismos de aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo estudante, através de 

estudos e práticas independentes, presenciais e/ou a distância, a saber: monitorias e 

estágios; programas de iniciação científica; programas de extensão; estudos 

complementares e cursos realizados em outras áreas afins. 

Art. 9º O Curso de Graduação em Enfermagem deve ter um projeto pedagógico, 

construído coletivamente, centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiado no 

professor como facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem. Este projeto 

pedagógico deverá buscar a formação integral e adequada do estudante através de uma 

articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão/assistência. 

Art. 10. As Diretrizes Curriculares e o Projeto Pedagógico devem orientar o Currículo do 

Curso de Graduação em Enfermagem para um perfil acadêmico e profissional do 

egresso. Este currículo deverá contribuir, também, para a compreensão, interpretação, 

preservação, reforço, fomento e difusão das culturas nacionais e regionais, internacionais 

e históricas, em um contexto de pluralismo e diversidade cultural. 

§ 1º As diretrizes curriculares do Curso de Graduação em Enfermagem deverão contribuir 

para a inovação e a qualidade do projeto pedagógico do curso. 

§ 2º O Currículo do Curso de Graduação em Enfermagem deve incluir aspectos 

complementares de perfil, habilidades, competências e conteúdos, de forma a considerar 

a inserção institucional do curso, a flexibilidade individual de estudos e os requerimentos, 

demandas e expectativas de desenvolvimento do setor saúde na região. 

Art. 11. A organização do Curso de Graduação em Enfermagem deverá ser definida pelo 

respectivo colegiado do curso, que indicará a modalidade: seriada anual, seriada 

semestral, sistema de créditos ou modular. 

Art. 12. Para conclusão do Curso de Graduação em Enfermagem, o aluno deverá 

elaborar um trabalho sob orientação docente. 

Art. 13. A Formação de Professores por meio de Licenciatura Plena segue Pareceres e 

Resoluções específicos da Câmara de Educação Superior e do Pleno do Conselho 

Nacional de Educação. 

Art. 14. A estrutura do Curso de Graduação em Enfermagem deverá assegurar: 

I- a articulação entre o ensino, pesquisa e extensão/assistência, garantindo um ensino 

crítico, reflexivo e criativo, que leve a construção do perfil almejado, estimulando a 

realização de experimentos e/ou de projetos de pesquisa; socializando o conhecimento 
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produzido, levando em conta a evolução epistemológica dos modelos explicativos do 

processo saúde-doença; 

II- as atividades teóricas e práticas presentes desde o início do curso, permeando toda a 

formação do Enfermeiro, de forma integrada e interdisciplinar; 

III- a visão de educar para a cidadania e a participação plena na sociedade; 

IV- os princípios de autonomia institucional, de flexibilidade, integração estudo/trabalho e 

pluralidade no currículo; 

V- a implementação de metodologia no processo ensinar-aprender que estimule o aluno 

a refletir sobre a realidade social e aprenda a aprender; 

 VI- a definição de estratégias pedagógicas que articulem o saber; o saber fazer e o saber 

conviver, visando desenvolver o aprender a aprender, o aprender a ser, o aprender a 

fazer, o aprender a viver junto e o aprender a conhecer que constitui atributos 

indispensáveis à formação do Enfermeiro; 

VII- o estímulo às dinâmicas de trabalho em grupos, por favorecerem a discussão coletiva 

e as relações interpessoais; 

VIII- a valorização das dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no aluno e no 

enfermeiro atitudes e valores orientados para a cidadania e para a solidariedade; e 

IX- a articulação da Graduação em Enfermagem com a Licenciatura em Enfermagem. 

Art. 15. A implantação e desenvolvimento das diretrizes curriculares devem orientar e 

propiciar concepções curriculares ao Curso de Graduação em Enfermagem que deverão 

ser acompanhadas e permanentemente avaliadas, a fim de permitir os ajustes  que  se  

fizerem  necessários  ao  seu aperfeiçoamento. 

§ 1º As avaliações dos alunos deverão basear-se nas competências, habilidades e 

conteúdos curriculares desenvolvidos, tendo como referência as Diretrizes Curriculares. 

§ 2º O Curso de Graduação em Enfermagem deverá utilizar metodologias e critérios para 

acompanhamento e avaliação do processo ensino-aprendizagem e do próprio curso, em 

consonância com o sistema de avaliação e a dinâmica curricular definidos pela IES à qual 

pertence. 

Art. 16. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

 

ARTHUR ROQUETE DE MACEDO 

Presidente da Câmara de Educação Superior 
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ANEXO 2 – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  

COM SERES HUMANOS DA ESCOLA DE ENFERMAGEM  

DA USP SÃO PAULO 
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