
Os processos éticos julgados nos últimos 18 meses 

apontam a ocorrência de danos induzidos por más 

condições de trabalho, cansaço pelas longas jornadas 

e conhecimento técnico-científico insuficiente, esses últimos rela-

cionados à formação deficiente tanto em graduação quanto no ní-

vel médio. Sendo assim, a formação é sempre apontada com uma 

das fragilidades na profissão. De acordo com a lei 5.905/73, que 

dispõe sobre a criação do Sistema Conselhos Federal e Regionais 

de Enfermagem, os CORENs têm por finalidade fiscalizar o exer-

cício profissional. Legalmente, são impossibilitados de fiscalizar 

formação profissional e qualidade de ensino, atribuição do Minis-

tério da Educação, no caso de cursos superiores, e das Secretarias 

de Educação, quando se tratam dos cursos técnicos. 

“Hoje, no estado de São Paulo há entre 200 e 300 institui-

ções de ensino superior oferecendo cursos de Enfermagem. 

Existem faculdades com 150 alunos em uma turma e que for-

mam mais de 500 enfermeiros por semestre. Outras escolas 

já oferecem disciplinas ou cursos a distância. As escolas que 

oferecem cursos de técnico de Enfermagem passam de 800 

no estado. O aparelho formador o joga no mercado e surgem 

erros grosseiros”, explica o presidente do Conselho Regio-

nal de Enfermagem de São Paulo, Prof. Mauro Antônio Pires 

Dias da Silva.

Diante do descontrole das entidades responsáveis, o COREN-

-SP iniciou uma série de debates sobre avaliação de egressos 

de cursos de Enfermagem. No começo deste ano, uma amos-

tragem de enfermeiros de São Paulo foi consultada com uma 

pergunta simples: “Você é favorável à aplicação de um exa-

me pelo COREN-SP para avaliar se os recém-formados em 

cursos superiores de Enfermagem estão aptos a exercer a 

profissão?” Foram obtidas 8.765 respostas, sendo que 7.797 

se declararam favoráveis (88, 96%), 949 disseram ser contra 

Problemas além dos 
Muros da Escola

Crescimento desenfreado do número de cursos, falta de controle do 
MEC e das secretarias de saúde e fraca formação no ensino básico são 
algumas das causas das fragilidades na formação em Enfermagem.
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(10,83%) e 19 (0,21%) não se posicionaram.

A viabilidade da avaliação em Enfermagem ainda não é cla-

ra. Segundo o presidente do COREN-SP, para enfermeiros 

seria relativamente fácil, pois se pode desenvolver um ins-

trumento que verifique a cognição, o que não seria possível 

com técnicos e auxiliares devido às peculiaridades de suas 

funções.

A iniciativa já está sendo realizada pelos médicos paulistas. 

O Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp) 

está trabalhando no sentido de avaliar os recém-formados. No 

entanto, existe outro movimento defendendo que é necessário 

avaliar outros profissionais de saúde. Tramita na Câmara dos 

Deputados o projeto de lei 559/2007, de autoria do deputado 

Joaquim Beltrão (PMDB-AL) e relatoria de Roberto Santiago 

(PSD-SP), que pode autorizar os conselhos de diversas áreas a 

exigirem a aplicação do exame de suficiência como requisito 

para a obtenção de registro profissional. 

Em apresentação para presidentes de conselhos profis-

sionais da área da saúde, realizado em abril deste ano no 

Cremesp, foi defendido que o tema não pode ser encarado 

com simplicidade e que o exame de proficiência deve ser 

instituído obrigatoriamente, levando em conta que os pro-

fissionais de saúde lidam com a vida de seres humanos e 

são responsáveis pelo atendimento de pacientes. 

 “As escolas de Medicina devem oferecer um curso de forma-

ção de qualidade e não podem passar impunes caso isso não 

aconteça”, argumentou. Para o parlamentar, é preciso buscar 

solução para um conjunto de problemas, não responsabili-

zando apenas o aluno pelo mau resultado de sua avaliação 

profissional, atrelado à formação acadêmica deficiente.

Panorama da graduação
Independentemente da natureza da instituição (pública ou 

particular), os cursos devem obedecer às Diretrizes Curricu-

lares Nacionais, publicadas pelo Ministério da Educação em 

2001, as quais estabelecem que o enfermeiro tenha “forma-

ção generalista, humanista, crítica e reflexiva”, cuja qualifi-

cação o capacite para exercer a Enfermagem “com base no 

rigor científico e intelectual e pautado em princípios éticos”.

As competências e habilidades que o concluinte deve apre-

sentar para obter o diploma são a atenção à saúde (estar apto a 

promover ações de prevenção, promoção, proteção e reabilita-

ção da saúde individual ou coletiva); capacidade de tomar de-

cisões; comunicar-se estando acessível e mantendo confiden-

cialidade de informações; liderança para o trabalho em equipe 

multiprofissional; realizar gerenciamento e administração de 

força de trabalho, dos recursos; e capacidade de aprender con-

tinuamente (educação permanente).

Ademais, a formação do enfermeiro deve, segundo as diretri-

zes, “atender as necessidades sociais da saúde, com ênfase no 

Sistema Único de Saúde e assegurar  integralidade e a quali-

dade e humanização do atendimento”.  Todo curso tem um 

projeto pedagógico construído de acordo com tais diretrizes, 

mas a sua execução nem sempre garante que o profissional 

formado terá todas competências e habilidades exigidas. Em 

junho deste ano, o COREN-SP promoveu um encontro com 

docentes e coordenadores de curso para avaliar a graduação, 

potencialidades, causas de fragilidades e encaminhamentos 

para melhoria. Constatou-se que as principais causas apon-

tadas por quem trabalha na formação podem ser encontradas 

tanto dentro quanto fora das instituições de ensino superior.
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A Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (Lei 
9.394/1996) estabeleceu auto-
nomia política e administrati-
va das instituições de ensino 
superior. Desde então, as va-
gas passaram de 5 mil no final 
da década de 1990 para 35 
mil no início dos anos 2000. 
Segundo a professora Diná 
Monteiro da Cruz, diretora 
da Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo, 
existem hoje pelo menos 144 
cursos de graduação na área 
em 283 municípios do estado 
de São Paulo.
“O movimento de expansão 
de vagas foi desordenado 
e descolado das necessida-
des sociais em saúde, das 
condições estruturais para 
o processo de formação e 
da capacidade de absorção 

dos novos profissionais. A 
inexistência de mecanismo 
regulatório para autorização, 
reconhecimento e renovação 
dos cursos gerou desequi-
líbrios regionais, tendo 
algumas localidades com 
poucas e outras com muitas 
vagas, e uma desproporção 
entre o ensino público e o 
particular, que cresce mais”, 
avalia a diretora.

De acordo com a diretora 
de Educação da Associação 
Brasileira de Enfermagem 
– Seção São Paulo, Ariadne 
da Silva Fonseca,  houve 
uma privatização do ensino 
de graduação em enferma-
gem.  “O crescimento de  
cursos privados foi superior 
aos de públicos em todos 
os anos entre 2001 e 2011 , 
chegando a uma relação de 
4,16 cursos privados para 
cada curso público”, revela.

Em 2013 já foram iden-
tificadas pela ABEn 888 
Instituições de Ensino 
Superior oferecendo a 
graduação em todo o País. 
Os dados do último Exame 
Nacional de Desempenho 
dos Estudantes (Enade) 
mostram que dos mais de 
500 cursos avaliados, 43% 
têm nota 1 ou 2 (a nota 
máxima é 5) e outros 36% 
obtiveram 3, nota mínima 
aceitável.

“Temos que repensar a 
expansão dos cursos avaliar 
como está acontecendo e 
propor um redimensiona-
mento da oferta de vagas nos 
cursos, faculdades e escolas 
de Enfermagem, tomando-se 
como marco de referência as 
necessidades sociais em saú-
de da população, mercado de 
trabalho e oferta de espaços 
de formação clínica para os 
estudantes de enfermagem”, 
defende a diretora da ABEn.
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Professora Diná Monteiro da 
Cruz, diretora da EEUSP

Professora Ariadne da Silva 
Fonseca, diretora de educação 
da ABEn-SP

Expansão desordenada

Desequilíbrio público-particular
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Nos últimos anos, o 
enfermeiro foi engajado 
no Programa de Saúde de 
Família e tem atuado em 
atendimento domiciliar. 
Até os convênios da saúde 
suplementar também estão 
oferecendo atendimento e 
cuidados em domicílio. Por 
isso, os currículos devem 
procurar se engajar em 
manter um curso “adequado 
às mudanças pelas quais 
a sociedade vem passan-
do, sem, contudo, deixar 
de priorizar a assistência 
sistematizada de enferma-

gem ao indivíduo, família e 
grupos de comunidade, por 
meio de ações integradas 
de promoção, proteção, 
recuperação e reabilitação 
da saúde, nas diferentes 
fases do ciclo-vital e do 
processo saúde-doença, que 
compreende como relação 
dinâmica, determinada por 
múltiplos fatores e pelo con-
tínuo agir do homem frente 
ao universo físico, mental e 
social em que vive”.
A explicação da professora 
Suzete Maria Fustinoni, 
sobre a atualização do 

projeto pedagógico realiza-
do recentemente na Escola 
Paulista de Enfermagem da 
Universidade Federal de São 
Paulo, aponta para que o 
curso de Enfermagem tenha 
como objetivo o de formar 
enfermeiros capazes de 
analisar e atuar criticamente, 
com competência nos dife-
rentes contextos do processo 
saúde-doença-cuidado, tendo 
por referências os precei-
tos humanitários, éticos e 
científicos norteados pelos 
princípios do Sistema Único 
de Saúde (SUS)”.
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Professora Suzete Maria Fusti-
noni, Escola Paulista de Enfer-
magem/Unifesp

Até pouco tempo atrás os es-
tudantes universitários eram 
economicamente avaliados 
apenas como estudantes ou 
estudantes que possuem um 
emprego ou estágio. Atual-
mente, boa parte dos alunos 
de faculdades particulares, 
que são a maioria absoluta, 
se formam realizando dupla 
jornada, dividindo os estudos 

com a atividade laboral 
necessária à garantia do 
próprio sustento. 
“O meu aluno é um 
trabalhador que estuda, 
normalmente um auxiliar 
ou técnico de Enfermagem 
que trabalha numa institui-
ção de Saúde e vem estudar 
no período matutino ou 
noturno. Recebo também 

alunos que vêm de supleti-
vos que apresentam diversas 
dificuldades no contexto 
universitário, com as tecno-
logias da informação etc.”, 
exemplifica a professora 
Maria Tereza de Assis, 
coordenadora do curso de 
Enfermagem do Centro 
Universitário Anhanguera 
de Santo André.

Foto: C
om

unicação/C
O

R
EN

-SP

Maria Tereza de Assis, coorde-
nadora no Centro Universitário 
Anhanguera de Santo André.

Trabalhador que estuda

Atualização dos currículos
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Cursos técnicos
O curso técnico em Enfermagem é elaborado com base nas 

Diretrizes Nacionais para a Educação Profissional de Nível 

Técnico, instituídas pelo Conselho Nacional de Educação e 

integra a área da Saúde como um campo que “compreende 

ações integradas de proteção, prevenção, educação, recupe-

ração e reabilitação referentes às necessidades individuais 

e coletivas, visando à promoção da saúde, com base em 

um modelo que ultrapasse a ênfase na assistência médico-

-hospitalar”.

Com estes princípios, as escolas constroem seus planos de 

curso para formar profissionais com competências gerais 

na área da Saúde, estabelecidas nas diretrizes, assim como 

funciona na construção de cursos de biodiagnóstico, radio-

logia, diagnósticos por imagem, radiologia, nutrição, far-

mácia, estética etc.

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Em-

prego (Pronatec) do Ministério da Educação publica e atu-

aliza regularmente um Catálogo Nacional de Cursos Téc-

nicos, estabelece a carga horária mínima de 1.200 horas  e 

mais 50% (600 horas) de estágio, totalizando 1.800 horas, 

e estabelece as características do técnico que orientam a 

construção do plano de curso específico para o ensino da 

Enfermagem em nível médio.

Este profissional deve ser preparado para trabalhar em hos-

pitais, clínicas, postos de saúde, empresas e domicílios, de 

acordo com as atividades permitidas pela legislação da en-

fermagem, com competências para:

 ● Atuar na promoção, prevenção, recuperação e reabilita-

ção dos processos da saúde-doença.

 ● Colaborar com o atendimento das necessidades de saúde 

dos pacientes e comunidade, em todas as faixas etárias.

 ● Promover ações de orientação e preparo do paciente 

para exames.

 ● Realizar cuidados de enfermagem, tais como curativos, 

administração de medicamentos e vacinas, nebuliza-

ções, banho de leito, mensuração antropométrica e ve-

rificação de sinais vitais, entre outros.

 ● Prestar assistência de enfermagem a pacientes clínicos 

e cirúrgicos.

A cartilha também estabelece que as instituições de ensino 

técnico de nível médio devam abordar nos cursos de Enfer-

magem os temas: processos de Saúde-doença e seus condi-

cionantes; políticas de Saúde; anatomia, fisiologia, nutri-

ção, farmacologia, microbiologia e parasitologia; processo 

de trabalho, humanização, ética e legislação profissional; 

fundamentos da Enfermagem; Enfermagem neonatológica, 

obstétrica, neuropsiquiátrica e UTI; suporte básico à vida; 

e biossegurança.

As escolas devem possuir obrigatoriamente em sua estru-

tura básica, de acordo com a cartilha do Pronatec, uma 

biblioteca com acervo específico e atualizado, laboratório 

de anatomia humana, laboratório de informática com pro-

gramas específicos e laboratório didático de unidades de 

enfermagem. 

Após o cumprimento de uma carga horária mínima de 

1110 horas, entre aulas teórico-práticas e estágio, o alu-

no já recebe um certificado de auxiliar de Enfermagem e 

pode trabalhar nas instituições de Saúde enquanto conclui 

o curso técnico. As escolas que formam apenas auxiliares 

ainda existem no Estado de São Paulo, mas em número 

regressivo.
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O Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial 
(Senac) oferece cursos de 
Enfermagem em nível téc-
nico e de especialização de 
nível médio em 35 unidades 
no estado de São Paulo. 
Para a gestora dos cursos da 
instituição, professora Ana 
Maria Pianucci, a oferta é 
controlada de acordo com a 
capacidade de absorção dos 

profissionais das regiões em 
que essas escolas estão inse-
ridas. “Não podemos formar 
desempregados com base em 
modismos”, sentencia.
O perfil de formação 
defendido pela gestora é de 
profissionais que atuem em 
todos os níveis de atenção à 
saúde, em todos os graus de 
complexidade. “O técnico 
tem que entender desde uma 

competência mais simples 
até uma complexidade 
maior, e em todo o ciclo 
vital. Às vezes a gente per-
cebe que a criança, o idoso, 
a mulher ou o homem ficam 
de lado. O técnico deve 
permear todo o ciclo vital e a 
gente vê essa triangulação na 
formação dele: paciente-hu-
manização-postura profissio-
nal”, finaliza.
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Professora Ana Maria Pianucci, 
gestora dos cursos de Enferma-
gem do Senac-SP, em apresen-
tação no XI Encontro de Radio-
logia e Diagnóstico por Imagem 
do Inrad (Imagine, 2013, em 
março deste ano em São Paulo)

Na prática, os cursos téc-
nicos também sofrem com 
problemas na formação do 
aluno no ensino básico. “O 
perfil do aluno que chega 
para a gente no curso técni-
co é muito semelhante ao do 
aluno da graduação. Ele tem 
dificuldades em ortografia, 
visão reduzida da sociedade 
e da vida e com as quatro 
operações matemáticas bási-
cas”, afirma o professor Ben 
Hezed dos Santos, diretor 

da Escola de Enfermagem 
da Santa Casa de São Paulo.
Segundo o diretor, a Santa 
Casa, que forma em média 
80 técnicos por semestre, 
realiza um trabalho de 
nivelamento com aulas gra-
tuitas de Língua Portuguesa 
(voltada principalmente à 
linguagem textual) e Mate-
mática, oferecidas antes dos 
turnos do curso técnico e 
aos finais de semana.
“Não podemos fechar os 

olhos para o que fizeram 
antes com estes alunos e 
temos que nos preocupar 
com o que será feito após 
o seu ingresso no curso 
técnico. Se aceitássemos 
somente quem demons-
trasse os conhecimentos 
mínimos necessários para 
entrar direto na forma-
ção em Enfermagem, não 
conseguiríamos montar 
uma turma com 10 alunos”, 
lamenta.
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Professor Ben Hezed dos San-
tos, diretor da Escola de Enfer-
magem da Santa Casa de São 
Paulo

Problemas semelhantes à graduação

Abertura controlada de cursos
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O Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial 
(Senac) oferece cursos de 
Enfermagem em nível téc-
nico e de especialização de 
nível médio em 35 unidades 
no estado de São Paulo. 
Para a gestora dos cursos da 
instituição, professora Ana 
Maria Pianucci, a oferta é 
controlada de acordo com a 
capacidade de absorção dos 

profissionais das regiões em 
que essas escolas estão inse-
ridas. “Não podemos formar 
desempregados com base em 
modismos”, sentencia.
O perfil de formação 
defendido pela gestora é de 
profissionais que atuem em 
todos os níveis de atenção à 
saúde, em todos os graus de 
complexidade. “O técnico 
tem que entender desde uma 

competência mais simples 
até uma complexidade 
maior, e em todo o ciclo 
vital. Às vezes a gente per-
cebe que a criança, o idoso, 
a mulher ou o homem ficam 
de lado. O técnico deve 
permear todo o ciclo vital e a 
gente vê essa triangulação na 
formação dele: paciente-hu-
manização-postura profissio-
nal”, finaliza.
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Professora Ana Maria Pianucci, 
gestora dos cursos de Enferma-
gem do Senac-SP, em apresen-
tação no XI Encontro de Radio-
logia e Diagnóstico por Imagem 
do Inrad (Imagine, 2013, em 
março deste ano em São Paulo)

Na prática, os cursos téc-
nicos também sofrem com 
problemas na formação do 
aluno no ensino básico. “O 
perfil do aluno que chega 
para a gente no curso técni-
co é muito semelhante ao do 
aluno da graduação. Ele tem 
dificuldades em ortografia, 
visão reduzida da sociedade 
e da vida e com as quatro 
operações matemáticas bási-
cas”, afirma o professor Ben 
Hezed dos Santos, diretor 

da Escola de Enfermagem 
da Santa Casa de São Paulo.
Segundo o diretor, a Santa 
Casa, que forma em média 
80 técnicos por semestre, 
realiza um trabalho de 
nivelamento com aulas gra-
tuitas de Língua Portuguesa 
(voltada principalmente à 
linguagem textual) e Mate-
mática, oferecidas antes dos 
turnos do curso técnico e 
aos finais de semana.
“Não podemos fechar os 

olhos para o que fizeram 
antes com estes alunos e 
temos que nos preocupar 
com o que será feito após 
o seu ingresso no curso 
técnico. Se aceitássemos 
somente quem demons-
trasse os conhecimentos 
mínimos necessários para 
entrar direto na forma-
ção em Enfermagem, não 
conseguiríamos montar 
uma turma com 10 alunos”, 
lamenta.
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Professor Ben Hezed dos San-
tos, diretor da Escola de Enfer-
magem da Santa Casa de São 
Paulo

Problemas semelhantes à graduação

Abertura controlada de cursos
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