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O IBDPAC APOIA A CAMPANHA "ALIANÇA PARA O PARTO
SEGURO E RESPEITOSO"
"A Aliança Nacional para o Parto Seguro e Respeitoso reúne em torno de 50 entidades, dispostas a atuar em
prol da redução da mortalidade materna e neonatal e da garantia de direitos básicos para o parto e para o
nascimento seguros em nosso país.
A Aliança foi criada atendendo ao chamado da Organização Mundial da Saúde (OMS), que escolheu o
“Cuidado materno e neonatal seguro” como tema do Dia Mundial da Segurança do Paciente 2021, comemorado
em 17 de setembro.
A complexidade dos problemas no Brasil exige não apenas que as organizações de saúde tomem iniciativas
específicas, mas principalmente demanda uma resposta coletiva, abrangente, multiprofissional. Esse é o nosso
objetivo!." [1]
Aja agora para um parto seguro e respeitoso.

Texto publicado no site: http://aliancapartoseguro.org.br/index.php/sobre/
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DIREITOS HUMANOS
COMO FUNDAMENTO
TEÓRICO-PRÁTICO DA
BIOÉTICA DE
INTERVENÇÃO

02

REFLEXÕES INICIAIS
SOBRE EXPERIÊNCIA
DO PACIENTE E O
DIREITO DO PACIENTE

01

Por Aline Albuquerque

mútua de paciente e de profissionais de
saúde, desempenhando um papel ativo no
processo de cura terapêutica, visando
tornar o trabalho de saúde mais eficaz e
consequentemente eficiente[1].
pacientes

autônomos

Em artigo recém-publicado, as pesquisadoras
Aline Albuquerque e Denise Paranhos
defendem o referencial dos direitos humanos
como fundamentação teórica da Bioética de

A O encontro clínico requer participação

Portanto,

Por Nelma Melgaço

e

Intervenção. Apesar da Bioética e dos Direitos
Humanos operarem em campos distintos,
ambos têm o mesmo escopo, a saber, a
coordenação

das

ações

de

diferentes

sujeitos. Os direitos humanos constituem
normas ético-jurídicas universais, ou seja,
destinadas a todos os seres humanos
enquanto

ferramenta

capacitados controlam as decisões que

condições

de

irão nortear seus cuidados em saúde. A

enquanto ética aplicada, também busca

partir

balizar

desse

exercício

de

a

vida

conduta

de
digna.
moral

garantia
A

de

bioética,

fornecendo

autodeterminação sobrevém uma série de

ferramentas teóricas e normativas com vistas

responsabilidades e deveres por parte do

a solução de conflitos[1].

paciente em um sistema de saúde [2].
No contexto dos cuidados em saúde, o
paciente tem o dever de cooperar no seu
cuidado e recuperação, bem como tem

Fontes:
[1] ALBUQUERQUE, Aline; PARANHOS, Denise. Direitos Humanos como
fundamento teórico-prático da Bioética de Intervenção. Revista Redbioética
UNESCO. Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética Publicación
semestral on-line Año 11, Vol. 1 N°. 21. Págs. 14 -24. 2020.

deveres dirigidos aos outros pacientes, e
aos profissionais de saúde[3].
Fonte: [1] Wilson CL. Seeking a balance: Patient responsibilities in institutional
health care. Med Law Int 1998; 3:183–95.
[2] Draper H, Sorell T. Patients’ responsibilities in medical ethics. Bioethics
2002; 16:335–52.
[3]Madder H. Existential autonomy: why patients should make their own
choices. J Med Ethics 1997; 23:221–5.
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CUIDADO SEGURO
DO NEONATO COMO UM
DIREITO HUMANO
04

SEGURANÇA DO
PACIENTE: PLANO DE
AÇÃO GLOBAL 20212030

03

Por Mariana Menegaz

Por Kalline Eler

O neonato é titular de direitos humanos e,
nisso, não difere dos adultos. O seu
reconhecimento enquanto sujeito de direitos,
no cenário internacional, deu-se a partir da
Convenção sobre os Direitos da Criança –
CDC que estabeleceu uma gama de direitos
civis e políticos e direitos econômicos, sociais
e culturais a serem realizados pelos Estados.

A segurança do paciente é um tema
importante no contexto dos cuidados em
saúde e, segundo artigo publicado pela
WHO (Word Health Organization)¹, a
ocorrência de eventos adversos, erros e
riscos associados aos cuidados de saúde
ainda é um grande desafio para a efetiva

Assim, o neonato titulariza todos os direitos
previstos na CDC e não poderá ser tratado
como objeto do cuidado em saúde, ao
contrário, deverá ocupar a posição de sujeito
do cuidado e de detentor de direitos
específicos nesse contexto. Quanto a tal
ponto, o Relator Especial da ONU sobre o
direito

à

saúde

(1)

assinala

que

segurança do paciente.

frequentemente

Nesse sentido, a 72ª Assembleia Mundial

considerados titulares de direitos humanos,

da Saúde, em 2019, adotou a resolução

todavia, essa concepção não se coaduna com

WHA 72.6, sobre ação global de segurança

o referencial dos direitos humanos. No

do paciente, e determinou que fosse

mesmo sentido, o Comitê sobre os Direitos

desenvolvido um plano de ação global

da Criança enquanto órgão responsável pela

para o tema. O referido Plano foi adotado

interpretação

pela 74ª Assembleia Mundial da Saúde, em

monitoramento da ONU encarregado de

2021, o Plano de Ação Global para a

zelar e fiscalizar o cumprimento dos direitos

Segurança do Paciente, cujo escopo é

das crianças pelos Estados, emitiu uma série

atingir a máxima redução possível na

de resoluções destacando o status do

ocorrência de danos evitáveis em razão de

neonato como sujeito de direitos no campo

cuidados de saúde inseguros.

dos cuidados de saúde.

Fonte: WHO. Global Patient Safety Action Plan 2021-2030. 3 aug. 2021.
Disponível em: https://www.who.int/publications/i/item/9789240032705.
Acesso em: 15 ago. 2021.
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não
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são

de

Fontes:: PURAS, D. Report of the Special Rapporteur on the right of everyone
to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental
health. Human Rights Council. A/70/213; 2015. Disponível em:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/213 . Acesso em
15 julho 2021.
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LANÇAMENTO FOLHETOS INFORMATIVOS
PRODUZIDOS PELO IBDPAC

É com grande alegria que o IBDPAC compartilha o lançamento dos Folhetos Informativos
realizados em parceria com a Aliança para o Parto Seguro e Respeitoso:

Os Folhetos Informativos têm como objetivo divulgar informações para profissionais de
saúde, pacientes, familiares e pessoas interessadas na temática abordada.

Faça o download gratuito dos Folhetos no site:
http://aliancapartoseguro.org.br/
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CURSOS E EVENTOS
Durante o mês de agosto, o IBDPAC promoveu o a Live "Nova cultura na saúde:
construindo alianças entre pacientes e profissionais", firmando a parceria do IBDPAC e o
Instituto Carlos Chagas. O evento contou com a participação do Dr. Carlos Nicodemos, do
Dr. Ricardo Cavalcanti e da Dra. Aline Albuquerque.
O evento marca o início dos trabalhos entre os dois Institutos em prol da disseminação de
um novo modelo de relação entre os profissionais de saúde e os pacientes, pautada na
parceria e na tomada de decisão compartilhada, conferindo ao paciente o papel de
protagonista do seu cuidado em saúde.
A Escola de Pós-Graduação Médica Carlos Chagas foi fundada em 1959 com o objetivo de
implementar o ensino de Pós-Graduação Médica. A Escola foi fruto do idealismo de um
grupo de médicos, livres docentes da tradicional Faculdade de Medicina da Universidade
do Brasil.
O Instituto formou desde então mais de 16.000 alunos de 75 nacionalidades, tornando-se
referência nacional e internacional no ensino de Pós-Graduação Médica.
Em setembro de 2019, o Instituto Carlos Chagas recebeu o Credenciamento do Ministério
da Educação como Instituição de Ensino Superior com conceito de alta qualidade, estando
assim apto a certificar os cursos de Pós-graduação Lato Sensu.
Considerando a importância do Instituto Carlos Chagas na Pós-Graduação Médica, é com
grande satisfação que o IBDPAC celebra parceria com o Instituto com vistas ao
desenvolvimento de atividades de cunho científico e acadêmico.

IBDPAC
Endereço: Golden Office, SGAS 915, Bloco A, sala 305,
Brasília, DF
Telefone: (61) 98358-3454
E-mail: contato@ibdpac.com.br
Site: www.ibdpac.com.br

Todos os eventos estão disponíveis no canal do IBDPAC, no Youtube

Autoras:
Aline Albuquerque
Cintia Tanure
Irene Fulgêncio
Kalline Eler
AGOSTO
2021
Mariana
Menegaz
Nelma Melgaço
Thatiana Ayres
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A Diretora do IBDPAC, Dra. Aline
Albuquerque participou do Fórum
Nutricional Para Associações de
Pacientes, realizado pela Danone,
abordando o tema "Direitos dos
Pacientes".

O IBDPAC promoveu o I Workshop
de Direito dos Pacientes com
Demência., que contou com a
participação das Dra. Aline Bandeira,
Dra. Bianca Cobucci e Dr. Otávio
Castello, além das Diretoras do
IBDPAC, Aline Albuquerque, Nelma
IBDPAC
Melgaço e Thatiana Ayres:
Endereço: Golden Office, SGAS 915, Bloco A, sala 305,
Brasília, DF
Telefone: (61) 98358-3454
E-mail: contato@ibdpac.com.br
Site: www.ibdpac.com.br

Todos os eventos estão disponíveis no canal do IBDPAC, no Youtube

Autoras:
Aline Albuquerque
Cintia Tanure
Irene Fulgêncio
Kalline Eler
AGOSTO
2021
Mariana
Menegaz
Nelma Melgaço
Thatiana Ayres
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O Instituto Brasileiro de Direito do Paciente - IBDPAC, tem a honra de fazer
parte do Conselho Científico da Aliança Nacional do Parto Seguro e Respeitoso.
Dia 25/8/2021 foi realizada a primeira reunião do Conselho Científico da Aliança
Nacional para um Parto Seguro e Respeitoso, conduzida pela Dra. Rossana
Francisco, da SOGESP e do HC-FM-USP. O conselho deliberou pela elaboração
de uma carta-compromisso que será entregue ao Ministério da Saúde, ao
Senado Federal e à Câmara dos Deputados no dia 17 de setembro, Dia
Internacional da Segurança do Paciente.
Este ano, o tema eleito pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em alusão à
data é “Cuidado materno e neonatal seguro”. A Aliança Nacional foi criada
atendendo ao chamado da OMS, que propõe a atuação das instituições, dos
profissionais da saúde e da sociedade em favor da redução das mortes
maternas e neonatais.
A proposição é que uma delegação de lideranças das entidades e organizações
que compõem a Aliança Nacional faça a entrega da carta presencialmente em
Brasília. Desde o seu lançamento, no dia 17 de agosto, o movimento se
ampliou, e hoje já somam cerca de 50 as entidades que apoiam a inciativa. As
lideranças se reunirão na segunda-feira, para definir como será o ato da
entrega da carta-compromisso.

IBDPAC
Endereço: Golden Office, SGAS 915, Bloco A, sala 305,
Brasília, DF
Telefone: (61) 98358-3454
E-mail: contato@ibdpac.com.br
Site: www.ibdpac.com.br
Autoras:
Aline Albuquerque
Cintia Tanure
Irene Fulgêncio
Kalline Eler
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Nelma Melgaço
Thatiana Ayres
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Últimas vagas para o II Curso de Formação em Direito do Paciente:

Realize a sua inscrição no site www.ibdpac.com.br.

IBDPAC
Endereço: Golden Office, SGAS 915, Bloco A, sala 305,
Brasília, DF
Telefone: (61) 98358-3454
E-mail: contato@ibdpac.com.br
Site: www.ibdpac.com.br
Autoras:
Aline Albuquerque
Cintia Tanure
Irene Fulgêncio
Kalline Eler
Mariana Menegaz
Nelma Melgaço
Thatiana Ayres

