




Acreditação

• Acreditação: reconhecimento formal da qualidade de 

serviços oferecidos por uma instituição, baseado em 

avaliação padronizada por um organismo independente 

à instituição, comprovando que esta atende a requisitos 

previamente definidos e que tem competência para 

realizar seu papel de modo eficaz e seguro. 

• Significa outorgar a uma organização um certificado de 

avaliação que expressa a conformidade com um 

conjunto de requisitos previamente estabelecidos. Deve 
ser renovado periodicamente. 



Por que acreditar escolas médicas? 

Contexto mundial

Permitir mobilidade estudantil e profissional (Bologna,1999)

Garantir a qualidade do ensino (Sharp, 2002) 

Garantir a qualidade do cuidado (Hillen, 2010)

Garantir a segurança do paciente (GMC, 2016)

Acreditação é usada internacionalmente para monitorar, 

manter e aprimorar a qualidade da educação médica (2006).



Saeme - objetivos

• Ser um sistema de avaliação e aprimoramento da 

qualidade dos cursos de Medicina brasileiros.

• Ser um sistema de acreditação credenciado 

internacionalmente, considerando-se o movimento 

internacional de acreditação de cursos de Medicina



Acreditação de Cursos de Medicina

Saeme

• Os critérios estabelecidos pelo Saeme devem ter três 

referenciais:

- Formação para as necessidades de saúde da 

Sociedade Brasileira e aperfeiçoamento do SUS

- Diretrizes Curriculares Nacionais e legislação 

brasileira

- Padrões de qualidade internacional definidos pela 

World Federation of Medical Education e 

Organização Mundial de Saúde



Como acreditar cursos de Medicina?

Agências acreditadoras governamentais ou de 
associações profissionais autorizadas e reconhecidas.



No Brasil existe grande experiência 

com processos de avaliação de 

cursos de Medicina

• Projeto CINAEM – que contribuiu muito para as 

Diretrizes Curriculares de 2001

• Diferentes versões das avaliações do MEC

• Projeto CAEM – da ABEM

• Somos dessa tradição!



Liaison Committee on Medical 

Education (EUA e Canadá)

• O Liaison Committee foi organizado conjuntamente 

pela American Medical Association e pela American 

Association of Medical Colleges e sua direção tem 

metade dos membros de cada uma dessas 

entidades. 

• Adquiriu reconhecimento por parte de todas as 

escolas médicas, que passaram progressivamente a 

submeter-se ao seu processo de acreditação. 

• O resultado foi o reconhecimento do Liaison 

Committe, por parte da Secretaria de Educação 

Americana (Ministério da Educação) como o 

processo oficial de acreditação dos cursos de 

Medicina.



The Liaison Committee on Medical 

Education is recognized by the U.S. 

Department of Education as the reliable 

authority for the accreditation of medical 

education programs leading to the MD 

degree.









Necessidade de acreditação da escola médica para 

o requerimento para a certificação pelo ECFMG

O ECFMG anunciou que, a partir de 2023, os 

médicos que se inscreverem para obter a 

certificação do ECGMG terão que ter se graduado 

em uma escola médica que foi acreditada. 

A acreditação deverá ser por instituição reconhecida 

pela WFME.





PROJETO AVALIAÇÃO DAS 
ESCOLAS MÉDICAS 

PAEM

2012-2014
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Bologna Process



Características do Saeme 
Independente

Voluntário

Processo dialógico

Identifica boas práticas educacionais

Inclui estudantes e não médicos como avaliadores 

Mecanismo de reconsideração do resultado

Independência e transparência

Usa conceito e não é ranqueador

Atende aos requisitos da WFME

Autoavaliação
Análise 

documental
Visita 

Relatório e 
Decisão 

Seguimento



São avaliados cinco domínios

e 81 subdomínios

Gestão Educacional 

Programa Educacional 

Corpo Docente 

Corpo Discente 

Ambiente Educacional



Saeme CFM-ABEM

• Um subproduto importante do projeto será, a partir da 

identificação de problemas e áreas de excelência nos 

cursos de Medicina avaliados, criar uma rede de 

colaboração entre as diversas instituições de ensino, para 

que haja um aperfeiçoamento de todos os cursos de 

Medicina participantes do Saeme.

• Estamos seguindo as diretrizes da World Federation of 

Medical Education para que o Saeme seja reconhecido por 

essa instituição.







Relatório enviado a cada 

curso de Medicina
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Distribuição regional

dos avaliadores
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N = 81
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Oficina de Formação 

dos Discentes

	
Foto da Oficina de Formação dos Avaliadores-Discentes Saeme



Onde colocar o sarrafo… 



Análise geral por domínios
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Mapa das escolas médicas acreditadas

Enns, 2018



Mapa das escolas médicas que podem 
participar da acreditação 

Enns, 2018



Mapa das 318 escolas médicas no Brasil

Enns, 2018



Valores

• Qualidade

• Ética

• Transparência

• Independência

• Responsabilidade Social



saeme@portalmedico.org.br


