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RESUMO

O cuidado centrado no paciente e a discussão acerca de valor para o paciente tem os

serviços de saúde a uma nova forma de prestação cuidados visando entender a subjetividade

do paciente no processo de cuidado. Apesar de ser um discussão mas fervorosa no âmbito

internacional, alguns autores brasileiros evidenciam a necessidade de discussão da temática

de valor voltada para a realidade do sistema de saúde brasileiro. O presente estudo elucida a

Integralidade como eixo norteador desta discussão por se tratar de uma diretriz do SUS, diretriz

essa que se destacou na discussão do cuidado no âmbito assistencial e organizacional do SUS.

Como objetivo de discutir valor em saúde para o paciente na perspectiva da integralidade, o

presente estudo visou identificar o conceito de valor para o paciente e correlacioná-los com

os atributos da integralidade proposto por Silva Jr. e Mascarenhas (2004). Foi realizada uma

revisão bibliográfica narrativa, com busca em bases digitais, onde após a aplicação dos critérios

de inclusão e exclusão foram selecionadas 07 obras para a discussão da temática. A informação

se mostrou como um eixo integrador dos atributos da integralidade, movimentando o fluxo

de valor, onde valor foi definido como apreço atribuído, importância dada a um determinado

bem, ou serviço no qual é tido como objeto de desejo, ou seja, um conjunto de princípios que

representa o ideal buscado. Os autores evidenciaram a necessidade de uma postura profissional

qualificada, e atenta aos valores identificados e sua constante mudança e construção de conceito.

Planejar a assistência e organizar os serviços a partir do conceito de valor na perspectiva da

integralidade permite uma maior compreensão da subjetividade do paciente, promovendo acesso

e vínculo. A qualidade do cuidado foi evidenciado como fator de grande valor para o paciente,

mostrando-se necessário sua avaliação de forma constante junto ao paciente. Assim, o estudo

concluiu que discutir valor sob a perspectiva da integralidade evidencia a necessidade de “operar

um sistema de saúde integrado e de serviço completo, projetado para atender ao amplo espectro

de necessidades apresentadas por uma população diversificada de pessoas.

Palavras-chave: Aquisição Baseada em Valor, Integralidade, Cuidado Centrado no

Paciente.



ABSTRACT

Patient-centered care and discussion about patient value has directed health services to

a new way of providing care in order to understand the subjectivity of the patient in the care

process. Despite being a fervent discussion at the international level, some Brazilian authors

highlight the need to discuss the issue of value focused on the reality of the Brazilian health

system. The present study elucidates the Integrality as the guiding axis of this discussion because

it is a guideline of the SUS, a guideline that stood out in the discussion of care in the healthcare

and organizational scope of SUS. The objective of this study was to identify the concept of value

for the patient and to discuss it with the attributes of completeness proposed by Silva Jr. and

Mascarenhas (2004). A bibliographic review was carried out, with a search in digital databases,

where after the application of the inclusion and exclusion criteria were selected 07 works for

the discussion of the subject. The information was shown as an integrating axis of the attributes

of integrality, moving the flow of value, where value was defined as Appreciation attributed,

importance given to a particular good, or service in which it is taken as the object of desire,

that is, a set principles that represent the ideal sought. The authors evidenced the need for a

qualified professional attitude, and attentive to the identified values and their constant change

and concept construction. Planning care and organizing services from the concept of value in

the perspective of integrality allows a greater understanding of the subjectivity of the patient,

promoting access and bonding. The quality of the care was evidenced as a factor of great value

for the patient, showing that it is necessary to evaluate it constantly with the patient. Thus, the

study concluded that discussing value from the perspective of integrality highlights the need to

“operate an integrated and full-service health system designed to meet the broad spectrum of

needs presented by a diverse population of people.

Palavras-chave: Value-Based Purchasing, Integrality, Patient-Centered Care.



LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Atributos da Integralidade para a Prática Profissional e Organização dos

Serviços. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Figura 2 – Estratégia de busca e seleção de artigos. Niterói, 2018. . . . . . . . . . . . . 26

Figura 3 – Atributos da Integralidade acerca da Percepção sobre a Qualidade da Atenção. 32

Figura 4 – Atributos da Integralidade acerca do Vínculo/ Responsabilização. . . . . . . 34

Figura 5 – Atributos da Integralidade acerca do Acolhimento. . . . . . . . . . . . . . . 37

Figura 6 – Taxonomia do Valor para o Paciente na Tomada de Decisão. . . . . . . . . . 38

Figura 7 – Fluxo de Valor na Perspectiva da Integralidade. . . . . . . . . . . . . . . . 40



LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Distribuição de Artigos Encontrados nas Bases Virtuais nos Últimos 10 anos. 23

Tabela 2 – Levantamento Bibliográfico Sobre Conceito de Valor Para o Paciente, 2018. 26



SUMÁRIO

1 REFERENCIAL TEÓRICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2 MATERIAIS E MÉTODOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3.1 Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3.2 Discussão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

4 CONCLUSÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

APÊNDICES 44



SUMÁRIO 11

Introdução

O Sistema Único de Saúde (SUS), em sua proposta de reorientação do modelo de atenção

à saúde na década de 80, priorizou a atenção primária à saúde (APS) como principal porta de

entrada ao sistema. Organizada dessa forma, deveria ser capaz de responder aos problemas de

saúde de maior frequência e relevância em cada território, sendo por isso o contato preferencial

dos usuários com o sistema de saúde ao qual está integrado. Vem se orientando pelos princípios

da universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade,

da integralidade, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social

(BRASIL, 2006), tomando o paciente como centro do processo de cuidados, propondo-se a

entender seu processo saúde doença, tendo a prevenção e a promoção da saúde como diretriz do

cuidado.

Apesar de passados mais de 30 anos de implementação desse novo modelo, no processo

assistencial, ainda é médico-centrado que acaba operando centralmente na produção do cuidado

e da cura. Assim, faz-se necessária uma ação que reorganize o trabalho do médico e dos outros

profissionais, atuando nos processos decisórios que ocorrem no ato da produção da saúde

(FRANCO; MERHY, 1999).

Para Merhy (2007, p79) “o sentido último de qualquer serviço de saúde é o de se centrar

no usuário e intervir a partir de seus problemas, procurando contribuir para um caminhar mais

autônomo daquele, no seu modo de andar a vida”. Acolher as demandas dos pacientes e dar-

lhes a devida importância na mesma prioridade em que o paciente necessita, é ser empático,

é importar-se com o sofrimento ou problema do próximo, onde o profissional de saúde revela

nesses atos a essência da humanidade implícita em cada profissional de saúde.

Nesse sentido a integralidade emerge como princípio de organização dos serviços de

saúde, ampliando as possibilidades de acolhimento das necessidades de saúde.(MATTOS, 2001).

A integralidade constitui um elemento importante na avaliação da qualidade do cuidado,

sendo essencial sua inserção na discussão de valor para o usuário uma vez que, orienta a

produção do cuidado, norteados pelos sentidos da escuta qualificada, acolhimento, vínculo e

responsabilização, conforme exposto por Silva Jr. e Mascarenhas (2004), com articulação com

outros profissionais da rede, gestores e atores sociais inseridos no contexto social do usuário.

Assim, a produção do cuidado integral orienta as práticas cuidadoras no modelo de

atenção atual. Partindo das demandas trazidas pelos usuários os profissionais da atenção básica

realizam um trabalho interdisciplinar norteados pelos sentidos da escuta qualificada, acolhimento,

vínculo e responsabilização com articulação com outros profissionais da rede, gestores e atores

sociais inseridos no contexto social do usuário.

A percepção por parte dos usuários é um componente importante dos processos avaliati-

vos da qualidade do cuidado (MASCARENHAS, 2003, SILVA JUNIOR, MASCARENHAS,
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2004). Para Silva Jr. e cols. (2006, p.73) “a noção de satisfação de usuários é problemática,

pois carrega componentes subjetivos, e algumas vezes contraditórios”, assim o entendimento do

conceito de valor em saúde para o paciente permite trabalhar essa subjetividade, na organização

das práticas assistenciais, orientado a produção do cuidado.

O conceito de valor tem sua origem numa discussão de mercadológica, onde inicialmente

orientava-se na ideia de aumento da qualidade dor produto sobre diminuição de custos de

produção.

Na discussão do campo da saúde valor é entendido como aquilo que o paciente estaria

disposto a pagar pelo serviço prestado, onde o serviço deveria ser ofertado com qualidade sem

visar a diminuição dos custos, este seria apenas uma consequência do modo de produzir saúde.

Porter e Teisberg (2007), ao discutir valor em saúde numa visão mercadológica, criticam

a oferta generalizada de serviços, afirmando que a mesma produz pouco impacto no valor para o

paciente, sendo importante o sistema ter capacidade de oferecer cuidado individualizado, para

cada condição de saúde específica. “o sistema está estruturado como se a assistência à saúde

fosse um único negócio (linha de serviço), em vez de muitos negócios diferentes; como se

os prestadores fossem todos equivalentes, os resultados fossem sempre os mesmos e todos os

pacientes tivessem as mesmas preferências” (PORTER; TEISBERG, 2007, p. 55). Portanto,

os participantes deveriam estruturar a prestação de serviços a fim de fornecer um atendimento

verdadeiramente integrado durante todo o ciclo de atendimento em uma condição específica

(PORTER; TEISBERG, 2007).

Os autores afirmam que o desempenho é consequência de uma combinação de recursos

e capacidades: “prestadores têm que escolher o conjunto de condições de saúde nos quais

são capazes de alcançar excelência em termos de valor ao paciente, dada a sua combinação

particular de pacientes, habilidades e outras circunstâncias” (PORTER; TEISBERG, 2007, p.

147). Essas últimas descrições mostram, de forma clara, uma preocupação em analisar não

somente o ambiente, mas também os processos internamente.

Assim sendo, avaliar o processo de trabalho das unidades de saúde, assim como o

acesso dos pacientes aos serviços, adaptar o ambiente as necessidades do paciente, incluindo-os

no projeto terapêutico, é uma preocupação em comum a profissionais, pacientes e gestores,

fazendo-se necessário a ampliação da discussão de valor para a paciente, de modo a garantir a

continuidade e a qualidade do cuidado prestado.

1.1 JUSTIFICATIVA

A percepção por parte dos usuários é um componente importante dos processos avaliati-

vos da qualidade do cuidado (MASCARENHAS, 2003; SILVA JUNIOR; MASCARENHAS,
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2004). Para Silva Junior e cols. (2006, p.73) “a noção de satisfação de usuários é problemática,

pois carrega componentes subjetivos, e algumas vezes contraditórios”, dessa forma identificar o

sentido de valor para o usuário vai muito além de discutir seu nível de satisfação com o sistema e

propor melhorias, permite reavaliar as práticas e repensar o modo de ofertar cuidado, fornecendo

informações que contribuam para inovações nas práticas assistenciais.

Para Merhy (2007, p79) “o sentido último de qualquer serviço de saúde é o de se centrar

no usuário e intervir a partir de seus problemas, procurando contribuir para um caminhar mais

autônomo daquele, no seu modo de andar a vida”, portanto analisar o conceito de valor para

o paciente ampliado na perspectiva da integralidade permite propor práticas cuidadoras que

ajudem a organizar a assistência à saúde a partir da percepção do usuário de modo de consolidar

os princípios do SUS, e oferecer serviço de qualidade centrado no que o usuário necessita.

Com isso, o presente estudo visa contribuir para a discussão para um sentido ampliado

sobre valor para o paciente, para que possa servir como fator integrante no entendimento

da subjetividade que cada indivíduo carrega, possibilitando o surgimento de novas práticas

cuidadoras orientadas pelo sentido da integralidade e de novas discussões acerca do cuidado

centrado no paciente.

A motivação pessoal do autor pela temática partiu do conceito de cadeia de valor, tema

de interesse acadêmico que vem sendo discutido pelo autor, desde o curso de especialização

nos moldes de residência em saúde coletiva da Escola de Enfermagem da UFF, o qual permitiu

agregar novos conceitos a sua prática profissional, orientando-o ao entendimento das necessidades

e subjetividades dos usuários dos diversos serviços oferecidos pelo SUS.

Conforme a evolução da discussão da temática escolhida, evidenciou-se a necessidade

de discutir o que seria valor para o paciente, uma vez que seu entendimento serviria de base para

propor uma cadeia de atividades gerenciais e assistências norteadas nesse sentido.

Porter (2010) afirma que valor na saúde ainda é pouco mensurado, para Pedroso e Malik

(2012) isso se deve a dificuldade de conceituar valor na saúde, pois é uma área de diferentes

conotações tornando complexa a compreensão e a aplicação desse conceito, principalmente por

sua definição ser focada na dimensão econômica.

Assim ampliar a discussão do sentido de valor para o paciente, utilizando a integralidade

como eixo permite entender, de forma mais fidedigna, o que o paciente espera de um cuidado

integral.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral
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Discutir o conceito valor para o paciente, na perspectiva da integralidade em saúde.

1.2.1 Objetivos Específicos

Identificar o conceito de valor em saúde para o paciente em produções científicas.

Dialogar o conceito de valor em saúde para o paciente com os aspectos da integralidade.

Contribuir para a discussão do cuidado integral na perspectiva da gestão e das práticas

de saúde
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1 REFERENCIAL TEÓRICO

Nesta seção são apresentados os conceitos que orientarão a discussão de valor para o

paciente na perspectiva da integralidade.

1) 1) INTEGRALIDADE EM SAÚDE

A integralidade foi concebida com um dos eixos doutrinário do SUS, e desde sua

implementação foi alvo de inúmeras discussões e adquiriu, ao longo do tempo, sentidos mais

amplos e diversas formas de operacionalização, porém sempre relacionada ao cuidado em saúde.

Pontes, Silva Junior e Henriques expressam essa relação no qual o cuidado é concebido como

uma unidade nucleadora de saberes e práticas sobre integralidade, configurando-se como um fio

condutor de sua construção na atenção à saúde.

Integralidade discutida em um contexto mais amplo desde de uma simples consulta

médica que leve em consideração as demandas dos sujeitos envolvidos e seu modo de ver a vida,

até a organização dos serviços de forma a tender essas demandas, avaliando a capacidade de

interação dessas demandas com o fluxos assistenciais permitindo o acesso às várias alternativas

de solução de problemas e à construção de vínculos e de responsabilidades (Pontes; Silva Junior;

Henriques 2011).

Desde seu conceito inicial, proposto pela Constituição de 88, a integralidade vem amadu-

recendo seus sentidos de cuidado, tomando formas mais palpáveis de implementação, o texto

constitucional fala em “atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas,

sem prejuízo dos serviços assistenciais” (BRASIL, 1988, art. 198). Inicialmente, se referia a

oferta de serviços do então recém-criado Sistema Único de Saúde que defende em seu texto

uma organização administrativa dos serviços de forma hierarquizada e descentralizada, porém

não abordava a integralidade em seu sentido mais amplo, e nem considerava a subjetividade

envolvida no processo, foi exercida inicialmente como uma forma de concretizar o direito a

saúde reivindicado pela população brasileira.

Hartz e Contandriopoulos (2004) definem integralidade como a interação de serviços, que

reconhece a interdependência de seus atores e organizações, ou seja, a integralidade da atenção

se torna possível a partir de uma rede de cuidados, com múltiplas dimensões de integração

(clínica e governança). Mattos (2001) amplia esse conceito e faz observações importantes sobre

os sentidos da integralidade, e destaca três dimensões de compreensão da prática.

1) 1) 1) Integralidade como atributo das práticas profissionais - como uma dimen-

são das práticas: superação da racionalidade médica, atitude desejável
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e boa prática, diante do sofrimento humano, compreensão acerca do

conjunto de necessidades apresentadas pelos usuários que procuram os

serviços de saúde e que não se reduzem à prevenção e ao controle das

doenças.

2) Integralidade como atributo da organização dos serviços – como prin-

cípio de organização contínua do processo de trabalho nos serviços de

saúde; articulação entre saúde pública e práticas assistenciais, ações pro-

gramáticas horizontalizadas, ampliação das possibilidades de apreensão

das necessidades de saúde de um grupo populacional, articulação entre

demanda espontânea e demanda programada.

3) Integralidade como atributo das respostas governamentais a certos pro-

blemas de saúde como configuração de certas políticas: ampliação do

horizonte de problemas a serem tratados por meio de diversas estratégias

e intervenções, transgredindo os espaços das políticas setoriais.

A ‘integralidade’ como eixo prioritário de uma política de saúde significa compreender

seu processo operacional demandada pela interação dos sujeitos envolvidos no processo supe-

rando os obstáculos e implementando inovações nos serviços de saúde, nas relações entre os

níveis de gestão do SUS e nas relações destes com a sociedade (PINHEIRO, 2008, p. 89).

Fica evidente que ao, ampliar a discussão quanto ao âmbito de atuação da integralidade

nas ações de cuidado são direcionados a compreensão das necessidades de saúde dos usuários,

considerando sua subjetividade, suas vulnerabilidades e sua compreensão do processo saúde

doença.

Aprofundando a discussão sobre os sentidos da integralidade, Silva Jr. e Mascarenhas

(2004), organizaram os conceitos subjetivos, através da visão de usuários do Programa Médico

de Família do município de Niterói, acerca do primeiro e do segundo sentido da integralidade

proposto por Mattos, onde os autores propõem os conceitos de acolhimento, qualidade da atenção

e vínculo\responsabilização para operacionalizar a avaliação das práticas de cuidado em saúde.

Dada a polissemia do termo “integralidade”, resolvemos tomá-lo como atributo das práti-

cas profissionais de saúde e da organização de serviço. Entendemos que alguns outros conceitos

articulados traduzem a integralidade nos sentidos adotados: acolhimento, vínculo/responsabilização

e qualidade da atenção (SILVA JUNIOR; MASCARENHAS, 2004, p.244).

Para os autores a qualidade da atenção à saúde faz referência a um modelo que considera

a percepção dos usuários em termos de suas expectativas serem atendidas por um conjunto de

articulações dentro de uma relação humanizada entre a equipe e o usuário.

Essa relação é pautada nos sentidos de acolhimento, vínculo e responsabilização. Onde

vínculo e responsabilização englobam a responsabilidade do profissional ou da equipe em ar-

ticular ações e encaminhamentos a outros recursos disponíveis, instituindo uma referência
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terapêutica e resolvendo problemas de saúde; e acolhimento inclui a noção de acesso, refe-

rência, capacidade de escuta e percepção das demandas e seus contextos biopsicossociais, a

discriminação de riscos e a coordenação de um trabalho de equipes multiprofissionais, numa pers-

pectiva interdisciplinar e um dispositivo de gestão para o ordenamento dos serviços oferecidos

(SILVA JUNIOR; MASCARENHAS, 2004).

A figura 1 abaixo ilustra o olhar avaliativo da integralidade sobre os serviços de saúde

proposto pelos autores. Ao lançar esse olhar avaliativo sobre o processo de trabalho das equipes

observa-se claramente que para a efetivação de um cuidado integral faz-se necessário a interação

do processo de trabalho da equipe multiprofissional com a relação de satisfação do usuário, mos-

trando que o usuário tem o poder de demandar suas necessidades de saúde à equipe, direcionando

para si o modo de produção do cuidado.

Figura 1 – Atributos da Integralidade para a Prática Profissional e Organização dos Serviços.

Silva Junior e Mascarenhas (2004).

A dimensão avaliadora de integralidade proposta pelos autores foi escolhida como norte-
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ador avaliativo deste estudo por caracterizar de forma ampla e clara a subjetividade dos sujeitos

envolvidos, trazendo essa subjetividade de forma a organizar da atenção à saúde, favorecendo o

entendimento da demanda mesmo em cenários com diversidades distintas.

1) 2) VALOR EM SAÚDE

A discussão de valor iniciou-se em meado da década de 80 sob uma perspectiva mer-

cadológica, onde inicialmente o termo era concebido como: “aquilo que os compradores estão

dispostos a pagar pelo que a empresa lhes oferece, ou seja, cada indivíduo estabelece o valor

do produto ou serviço adquirido em função do benefício agregado por este produto ou serviço”

(PORTER, 1990 p.02). Ao iniciar a discussão de valor em saúde Porter (2007), amplia a dis-

cussão acerca das diferentes condições de saúde demandadas pelos pacientes, onde propõe a

mensuração de valor ao longo do tratamento e não apenas após a realização de procedimentos,

“para ter noção do valor, é preciso medir os resultados por dólar gasto com cada condição de

saúde ao longo do tempo” (PORTER, 2007, p.99).

Ao ampliar a discussão sobre valor em saúde, Porter (2007), do ponto de vista da

racionalidade médica, afirma que o ciclo de atendimentos a uma determinada condição de

saúde não se limita apenas ao tratamento em si, mas no gerenciamento ao longo prazo a fim de

minimizar intercorrências, avaliando ações de prevenção de recorrências.

A palavra ‘valor’ apresenta vários significados assim como várias interpretações, o

presente estudo aborda valor a partir da perspectiva do usuário do SUS. Para melhor entender

o sentido ao qual será trabalhado, assim como todo o movimento histórico, social, político

e econômico que está agregado à subjetividade do valor que o usuário carrega consigo, e

preciso definir a ideia de valor e seu modo de produção. Porter (2007), ressalta que apesar

das oportunidades de melhorias na assistência devido à incorporação de novas tecnologias de

tratamento, o mais importante são as novas maneiras de organizar os serviços ofertados.

Os gestores em saúde na visão do Porter, deveriam se organizar em torno das condições

de saúde, e não em torno de especialidades. Unidades de práticas integradas, deveriam incluir

todos os serviços necessários para abordar uma condição de saúde, normalmente em instalações

dedicadas, onde os profissionais de saúde definiriam unidades de prática integradas um tanto

diferentes umas das outras, em função das suas populações de pacientes e suas abordagens de

estruturação e coordenação do atendimento (PORTER 2007).

Assim como Porter visualizou os aspectos subjetivos das atividades assistenciais em

saúde e sua complexidade de prática, e utilizar a palavra “valor para o paciente” em torno

do aumento da qualidade das prestações de serviço, reorganizadas de forma que atendesse as
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necessidades dos pacientes consequentemente reduzindo os custos para o sistema, embora a

redução de custos não fosse o objetivo principal.

A subjetividade do paciente ficou restrita apenas as atividades assistenciais e a organiza-

ção dos serviços de saúde, ressaltando a necessidade de ampliar a discussão acerca de valor para

o paciente, evidenciando as possíveis vulnerabilidades existentes, considerando sua construção

social em torno do seu processo saúde doença.

Partindo do conceito inicial da palavra valor, a mesma possui diversos significados,

segundo Michaelles (2016):

1) 1) 1) Preço que se atribui a algo: Os imóveis subiram muito de valor.

2) Qualidade pela qual se calcula o merecimento intrínseco ou extrínseco de

algo ou alguém: “Dentro de poucos anos, mulher, o chamado liberalismo

democrático não passará dum artigo de museu: uma moeda de cobre

azinhavrado de valor puramente histórico. . . e muito pequeno”.

3) Importância de alguma coisa determinada previamente, de modo arbitrá-

rio: No jogo de buraco, o valor do rei é maior do que o da dama.

4) Preço elevado: “– Logo a joia de maior valor! – lamentou o amigo da fa-

mília, sacudindo a cabeça, penalizado. – E dizer-se que essa preciosidade

se foi Uruguai abaixo, misturada com todas as porcarias da população de

Antares”

5) Número ou dígito que se obtém por meio de cálculo: Qual foi o valor

obtido na raiz quadrada?

6) Conjunto de qualidades excepcionais que atraem respeito e consideração

dos outros. “A Sra. Pigarço é uma pessoa de grande valor. Costurava para

fora, trabalhava noite e dia. Sem o auxílio de ninguém custeou os estudos

secundários do filho”.

7) Paciência fora do comum; resignação: Era um homem de valor, que

enfrentou todos os reveses da vida sem desespero.

8) Demonstração de grande coragem: Temos que reconhecer o valor dos

indigenistas, que contribuíram para a preservação da cultura indígena.

9) Qualidade daquilo que tem legitimidade ou validade: “– Entendo, mas

tudo que disser, se não tiver como provar, não tem valor algum. Não

tenho dúvida de que João Goulart, Juscelino Kubitschek e Carlos Lacerda

foram assassinados”.

Como observado a palavra “Valor” pode acarretar diversos significados podendo ser

interpretado de diversas formas, evidenciando a necessidade de um conceito amplo a ser usado
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na saúde que comporte o máximo de vertentes possíveis do uso dos significados de valor, de

modo a não causar interpretações errôneas sobre a temática a ser utilizada na saúde.

Quanto a dimensão, Porter (2010) afirma que valor na saúde ainda é pouco mensurado,

para Pedroso e Malik (2012) isso se deve a dificuldade de conceituar valor na saúde, pois é uma

área de diferentes conotações tornando complexa a compreensão e a aplicação desse conceito,

principalmente por sua definição centrar-se na dimensão econômica.

Para os autores, no setor saúde o valor social está contemplado eu seus objetivos, onde o

valor social surge “quando recursos, processos, produtos e serviços de uma organização são utili-

zados para gerar melhoria na vida dos indivíduos ou da sociedade na totalidade, adicionalmente

ao valor econômico” (PEDROSO; MALIK 2012, p.2758).

Esse sentido de valor social está implícito na Constituição de 88, conhecida como a

Constituição Social, onde toma a saúde como direito social do cidadão e dever do Estado, onde

o conceito de saúde provém do conceito ampliado que foi estabelecido, na VII Conferência

Nacional de Saúde:

[. . . ] a saúde é a resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda,
meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra
e acesso aos serviços de saúde. Sendo assim, é principalmente resultado das formas
de organização social, de produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos
níveis de vida (BRASIL,1986 p. 4).

Nesse sentido, ampliar o conceito de valor em saúde para o paciente, possibilita ampliar

o entendimento acerca do que os pacientes buscam no serviço de saúde, e quais suas preferências

durante o processo, ou seja, conhecer o paciente e seu processo saúde doença, incluindo o

paciente na construção do seu plano de cuidados, e não realizar suposições sobre as preferencias

do paciente, efetivando a melhoria da qualidade do cuidado prestado.

1) 3) CUIDADO CENTRADO NO PACIENTE

O conceito de cuidado centrado no paciente possui diversas definições, porém há um

consenso sobre sua aplicação. Stewart e cols. (1995), propõem a medicina centrada no paciente

como uma transformação do método clínico, definindo alguns princípios como:

1 – Exploração e interpretação, pelo médico, da doença e da experiência de adoecer do

paciente, tendo a experiência de adoecer quatro dimensões: o sentimento de estar doente; a ideia
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a respeito do que está errado; o impacto do problema na vida diária; e as expectativas sobre o

que deveria ser feito;

1) – Entendimento global da pessoa;

2) – A busca de objetivos comuns, entre o médico e o paciente, a respeito do problema ou

dos problemas e sua condução;

3) – A incorporação de medidas de prevenção e promoção de saúde;

4) – A melhora ou intensificação da relação médico-paciente;

5) – A sua viabilidade em termos de custos e tempo. Resumidamente, pode-se dizer que são

dois os componentes principais da medicina centrada no paciente: um deles se refere ao

cuidado da pessoa, com a identificação de suas ideias e emoções a respeito do adoecer; e o

segundo se relaciona à identificação de objetivos comuns entre médicos e pacientes sobre

a doença e sua abordagem, com o compartilhamento de decisões e responsabilidades.

Collins (2014) identificou um referencial composto por quatro princípios ligados ao

cuidado centrado na pessoa:

1) Assegurar que as pessoas sejam tratadas com dignidade, compaixão e respeito;

2) Oferecer um cuidado, apoio ou tratamento coordenado;

3) Oferecer um cuidado, apoio ou tratamento personalizado;

4) Apoiar as pessoas para que reconheçam e desenvolvam as suas próprias aptidões e

competências, de modo a terem uma vida independente e plena;

Diante do exposto, pode-se elucidar o cuidado centrado no paciente, como atuação

profissional, em conjunto com o paciente, desenvolvendo conhecimentos e confiança do paciente

no profissional que ao gerir o plano de cuidados toma decisões em conjunto com o paciente,

pautadas no seu próprio entendimento do processo saúde doença de forma mais efetiva, onde o

cuidado é coordenado e adaptado as necessidades do paciente.

O cuidado centrado no paciente faz com que os recursos investidos gerem maiores

benefícios, pois ao acolher de forma integral e humanizada, assegura que os serviços se baseiem

nas necessidades e preferências dos usuários, e não na conveniência dos prestadores (BRASIL,

2016).

Segundo The Health Foundation (2014), para tornar o cuidado de saúde mais centrado no

paciente, os serviços e os profissionais de saúde precisam estar abertos a uma ampla variedade
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de abordagens e iniciativas que busquem melhorar o cuidado ou a experiência vivida por cada

paciente, seja em nível assistencial, organizacional ou mais amplo.

Uma abordagem centrada no paciente mantém o foco nos elementos do cuidado, do

apoio e do tratamento que mais importam para o paciente, assim, a prioridade é identificar o que

é mais importante para eles, sem fazer suposições (BRASIL, 2016, p.14-15).

Portanto, o cuidado centrado no paciente, pode resumir-se a atividades centradas nas

condições de saúde e seu entendimento por parte dos pacientes, não existindo solução única ou

padronizada, e sim a utilização de atividades que permitam incluir o paciente em seu processo

decisório no plano de cuidados.
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2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica narrativa realizada nas bases eletrônicas:

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), SCIELO (Scientific Electronic Library Online – Biblioteca

Online Científica Eletrônica) e MEDLINE (Sistema Online de Busca e Análise de Literatura

Médica). O objetivo desta busca foi analisar a produção científica internacional e nacional

produzida no período de 01/01/2008 a 01/02/2018, sobre o conceito de “valor em saúde” para o

paciente.

Foram selecionados trabalhos publicados em português, inglês, e espanhol e indexados

nos referidos bancos de dados nos últimos 10 anos (2008 - 2018).

Todos os artigos encontrados que possuíam aderência ao tema proposto e tinham sido

publicados na íntegra foram incluídos na revisão.

Na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e na SCIELO, foram utilizados os descritores

indexados (Assistência centrada no paciente) AND (Aquisição baseada em valor). No Medline,

os descritores foram “Patient centered care” AND “Value based Purchasing”, ambos indexados.

Os descritores poderiam aparecer como qualquer palavra do texto.

Tabela 1 – Distribuição de Artigos Encontrados nas Bases Virtuais nos Últimos 10 anos.

BASE DE
DADOS/

BIBLIOTECA

ELETRÔNICA

DESCRITORES INDEXADOS
OBRAS

ENCONTRADAS

SCIELO

Assistência Centrada no Paciente AND
Aquisição

Baseada em valor.
0

BVS
Assistência Centrada no Paciente AND

Aquisição Baseada em valor.
16 (MEDLINE)

0 (LILACS)

PUBMED

“patient-

centered care” AND “value- based
purchasing”

40

Elaboração própria, Niterói, 2018.

Para o registro e organização das informações dos estudos selecionados, e posterior

apresentação dos resultados, foram elaborados instrumentos de coleta que compreenderam dados
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de identificação dos artigos (revista, título, autores e ano de publicação), e seu conteúdo (conceito

de valor utilizado e principais achados) Após análise e apresentação dos resultados, foi realizada

a discussão.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Resultados

Na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), com os descritores “Assistência centrada no

paciente” AND “Aquisição baseada em valor”, foram encontrados 16 artigos. Na base Medline,

com os descritores indexados “Patient centered care” AND “Value based Purchasing”, foram

obtidos 40 artigos. Na SCIELO, com os descritores “Assistência centrada no paciente” AND

“Aquisição baseada em valor” e não foram encontrados nenhum artigo.

Foi utilizado o programa Excel 2017 para analisar os títulos das obras a fim de excluir

os artigos que se repetiam nas bases, durante a análise foi constatado que todos os artigos

encontrados nas demais bases também foram encontrados na Medline no qual a busca resultou

em um número maior de obras encontradas.

Do total de 56 artigos encontrados, 22 artigos foram excluídos por não corresponderem

aos critérios de inclusão, e 16 foram excluídos por se repetirem nas bases de eletrônicas. Todos

os 27 artigos foram lidos na íntegra, e foram descartados aqueles em que a discussão possuía

pouca ou nenhuma relação aos objetivos deste trabalho, ou por não se relacionarem a temática, ou

por se associarem ao tema apenas com foco na redução de custos ou avaliação de tecnologias de

gestão, não incluindo ou apenas mencionando superficialmente e, até mesmo, desconsiderando a

interação com o paciente no processo de cuidado, totalizando 20 artigos descartados, resultando

em 07 artigos selecionados para discussão.

Na figura 2, se encontra um fluxograma de estratégia de busca e seleção dos artigos

realizados nas bases de virtuais.



Capítulo 3. Resultados e Discussão 26

Figura 2 – Estratégia de busca e seleção de artigos. Niterói, 2018.

Elaboração própria, Niterói, 2018.

No quadro 2 encontram-se as informações coletadas dos artigos selecionados para

discussão, com atenção para as definições de valor abordadas pelos autores.

Tabela 2 – Levantamento Bibliográfico Sobre Conceito de Valor Para o Paciente, 2018.

AUTOR/ANO TÍTULO/REVISTA CONCEITO DE

VALOR

PRINCIPAIS ACHADOS
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ARMSTRONG,

M.J.; MUL-

LINS,

C.D. 2017

Value Assessment at he

Point of Care: Incor-

porating Patient Values

throughout Care Deli-

very and a Draft Taxo-

nomy of Patient Values

Preferências, pre-

ocupações e ex-

pectativas únicas

que são trazidas

por cada paciente

a um encontro

clínico e deve ser

integrado nas de-

cisões clínicas se

o paciente tiver

que ser atendido

Classifica 4 tipos de Valores para tomada de

decisão pelo paciente nocuidado: Valores Glo-

bais, Valores Externos, Valores Situacionais

e Valores Decisórios.

MOSS, A.H.;

DAVISON, S.N.

2015

How the ERSD

Quality Incentive

Program Could-

Potentially Improve

Quality of Life for

Patients on Dialysis.

Valor no sentido

de qualidade de

vida, baseado

nas experiências

vividas pelos

pacientes.

Utiliza 3 métricas de avaliação de qualidade

para definir valor: Cuidado Clínico, Coor-

denação do Cuidado e

experiência e envolvimento do paciente.

LIU, T.C.;

BOZIC,

K.J.; TEIS-

BERG,

E.O. 2016

Value-based Health-

care: Person-

centered Measurement:

Focusing on the Three

C’s

Resultados sig-

nificativos

alcançados por

um paciente

em relação ao

dinheiro gasto

com seu cuidado.

Ressalta que apesar dos resultados serem

mensurado após o atendimento, quando

são mensurados durante o atendimento são

geralmente os mais esclarecedores,

proporcionando um entendimento crítico e

completo dos benefícios alcançados,

incluindo a experiência do paciente. Se baseia

em 3 métricas de qualidade: Capacidade,

Conforto e Calma para avaliar as experiência

dos pacientes durante o cuidado.
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STAMN, J.A.;

KORZICK, K.A;

BEECH,K.;

WOOD,K.E.

2015

Medical Malpractice:

Reform for Today’s pa-

tients and

Clinicians.

Valor é criado de

forma conjunta

entre o paciente e

o profissional, vi-

sando boas práti-

cas de cuidado e

resolutividade

Propõe ações como redesenho de processos,

práticas baseadas em evidências e melhoria na

comunicação médica para efetivação

da criação de valor

MILES,P.V.;

CONWAY,P.H.;

PAWL-

SON,L.G.

2013

Physician Professiona-

lism and Accountabi-

lity: The Role

of Collaborative Impro-

vement Networks.

Conceito de

valor baseado

na discussão

original do Potter

sobre pagamento

baseado em

valor, orientando

as ações para o

cuidado centrado

no paciente,

melhoria da

qualidade e re-

dução de custos

e desperdícios

desnecessários.

Baseado no conceito de do Potter (qualidade

sobre Custo), afirma que esse modelo se

alinha aos objetivos dos pagadores de adquirir

cuidados baseados em valor, recompensando a

qualidade e a melhoria e reduzindo a variação

desnecessária em torno do melhor tratamento

atual baseado em evidências, eficaz

e eficiente.

PERFETTO,E.M.;

OEHR-

LEIN,E.M.;

BOUTIN,M.;

REID,S.;

GASCHO,E.

2016

Value to Whom? The

Patient Voice in The

Value Discussion.

Apesar de não de-

finir valor, em-

basa a discussão

no sentido de va-

lor para o paci-

ente. Ressaltando

que o valor é indi-

vidualizado e de-

pendente da do-

ença, e pode evo-

luir com a trajetó-

ria da doença ou

com o estágio de

vida do paciente.

Utiliza um modelo de identificação de valor

centrado no paciente, onde os participantes do

estudo agruparam as características listadas

sobre o cuidado em 6 domínios-chave de

ações envolvendo o paciente no processo de

cuidado: parceria transparência,

inclusão, diversidade, resultados e dados.
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Elaboração própria, Niterói, 2018.

Os sete artigos selecionados para a discussão da temática apresentam algumas variações

sobre o conceito de valor utilizado, o que nos faz refletir sobre as diversas formas de entendimento

de valor e de coletar informações que nos forneça entender mais sobre esse conceito tão particular

e subjetivo do modo de pensar o cuidado.

Para Miles, Conway e Pawlson (2013), os profissionais de saúde vem enfrentando um

imperativo para oferecer mais cuidado centrado no paciente, melhorar a qualidade e reduzir

custos e desperdícios desnecessários, sentido esse pressionado parte pelos pacientes que exigem

cada vez mais dos serviços de saúde e parte pela influência do modelo econômico que em muitos

sistemas de saúde visam ao lucro.

Apesar de o Brasil possuir um sistema público, gratuito e universal de saúde universal e

gratuito o fator econômico possui forte influência nos modos de gerir os recursos dos serviços de

saúde, exigindo criatividade e esforço dos profissionais de saúde para manter a qualidade das

ações em saúde.

Armstrong e Mullins (2017) afirmam que a incorporação dos valores do paciente é um

elemento-chave do cuidado centrado no paciente, e mais consistente se realizado nos pontos

de atendimento, ou seja, defende o momento do contato do paciente com o serviço de saúde

torna mais palpável a incorporação dos valores do pacientes nas ações de cuidado. Uma medida

significativa, centrada na pessoa, é essencial para impulsionar a melhoria do valor da assistência

médica para os pacientes (LIU; BOZIC; TEISBERG, 2017, p.317).

Perfetto e cols. (2017) enfatizam que essa incorporação de valores deve acontecer em

todos os pontos de atendimento, não restringindo apenas a atuação profissional do médico,

durante a consulta devendo acontecer em todos os serviços oferecido pelo sistema estendendo-

se a todos os profissionais que se relacionarem com o paciente, ouvindo ativamente, informando

e acolhendo, fortalecendo as ações de cuidado centrado no paciente, ressaltando que o envolvi-

mento direto do paciente é o objetivo ideal, no qual a comunidade de pacientes tem um papel

ativo como co-investigador, parceiro, conselheiro ou consultor (PERFETTO et al, 2017, p. 287).

Ao exercer seu lado mais empático e humano, o profissional de saúde torna sua relação

com o paciente mais afetuosa. Tornado a encontro desses dois atores em um ato mais prazeroso,

menos dispendioso, melhorando a satisfação do paciente e sua adesão ao tratamento, podendo

resultar em uma possível redução de custos.

Para incorporar valor às ações de cuidado centrada no paciente, Liu; Bozic e Teisberg

(2017), afirma que é preciso apoiar de forma holística as necessidades do paciente e melhorar os

resultados de saúde de acordo com suas metas, preferências e valores, uma vez que a percepção

do paciente sobre a qualidade de vida é multifatorial e composta por aspectos físicos, emocionais

e sociais objetivos e subjetivos (MOSS; DAVISON, 2015, p.888).
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As ações de cuidado, segundo Moss e Davison (2015), requerem abordagem centrada no

paciente, em vez de orientada para a doença, que se concentre nos valores, preferências e objetivos

dos pacientes, à luz de seu prognóstico, e incentive escolhas informadas sobre o tratamento,

como resultado da tomada de decisão compartilhada. Discussões compartilhadas de tomada de

decisão, incluindo planejamento do cuidado, utilizando três métricas de avaliação da qualidade

do atendimento experiência e engajamento do paciente, cuidados clínicos e coordenação do

cuidado (MOSS; DAVISON, 2015, p.890).

Ao se considerar a voz do paciente no processo de cuidar, o redesenho do processo de

trabalho ou a reorientação dos serviços de saúde podem ser facilmente integradas, uma vez que

baseadas na experiência de quem utiliza o sistema.

Nessa visão de organização do serviço Washington, Coye e Feinberg afim que:

para apoiar o cuidado integrado e as decisões estratégicas e operacionais de toda
a empresa voltadas para os pacientes, a maioria dos empreendimentos clínicos não
precisará se organizar para fugir das estruturas clínicas baseadas em departamentos e
apoiar as unidades de prática integradas de vários departamentos (WASHINGTON;
COYE; FEINBERG, 2013, p.1929).

Ao levar a discussão de valor para além do atendimento assistencial, Perfetto e cols.

(2017) afirmam que os quadros de valor, resumo das informações de valor, podem ajudar

a promover o diálogo nacional sobre o valor nos cuidados de saúde, mas apenas se estes

enquadramentos incorporarem a voz do paciente, e necessitam de constante avaliação, uma vez

que o conceito de valor é variável e pode mudar constantemente. As decisões podem mudar com

o tempo, à medida que os pacientes reavaliam seus valores ou quando as situações, suportes

externos ou prioridades mudam (ARMSTRONG; MULLINS, 2017, p. 294).

Apesar de nenhum dos autores definirem a melhor forma de identificação de valor, suas

discussões contribuíram para o entendimento do conceito de valor como uma forma mais ampla

e multifatorial, que apesar de ser influenciada pela qualidade e o custo como apontada em

seu conceito inicial, deve incorporar as necessidades do paciente, que podem se apresentar de

diversas formas.

Assim, a fim de ampliar e direcionar melhor a discussão de valor sob a perspectiva de

integralidade, fez-se necessário nova definição de valor que, de forma simples, resumisse a dis-

cussão acima, sendo valor definido como: Apreço atribuído, importância dada a um determinado

bem, ou serviço no qual é tido como objeto de desejo, ou seja, um conjunto de princípios que

representa o ideal buscado.
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3.2 Discussão

A discussão de Valor apresentado pelos autores selecionados para a realização desta

dissertação mostrou-se bem amplo no que diz respeito aos aspectos do cuidado e da organização

dos serviços. Porém três aspectos que norteiam o sentido de valor para o paciente nos chamam

atenção por serem unanimidade nessas obras, a Qualidade, a Informação e a Resolutividade.

Para a discussão de valor para o paciente, na perspectiva da Integralidade, é preciso

antes de começar efetivamente a detalhar os atributos de a integralidade, ressaltar a diferença de

atender as necessidades do paciente, e ser resolutivo.

Liu, Bozic e Teisberg (2017), ao discutir o tema elucidam a diferença entre os termos

sem eliminar o valor da cada um, quando afirma que as pessoas querem os resultados de uma

saúde melhor e querem que a experiência seja boa se precisarem de tratamento, mas geralmente

prefeririam minimizar a experiência.

Nesse sentido, pode-se imaginar que ao indagar um paciente sobre sua preferência em

relação a sua condição de saúde, a resposta seria unânime, todos prefeririam não adoecer, porém

sabemos que mudar o modo de vida norteando-se para a prevenção e promoção da saúde é uma

tarefa árdua, tarefa essa que o nosso sistema de saúde ainda tenta obter sucesso, elucidando que o

êxito da incorporação de hábitos saudáveis depende da interação paciente- Serviço - profissional

de saúde.

Resolutividade se limita apenas a resolver um problema de saúde demandado pelo

paciente, enquanto atender suas necessidades de saúde incorpora sentidos subjetivos de processo

saúde doença que impactam no modo de viver sua situação de saúde, nos faz refletir como o

paciente prefere ser atendido, respeitando seus limites e suas vontades. Colocado nesse contexto,

é fundamental perguntar sobre o nível de funcionalidade, o alívio do sofrimento e a interrupção

da vida, não apenas a satisfação do paciente, durante e após o atendimento (LIU; BOZIC;

TEISBERG, 2017, p.316).

Avançando a discussão para os atributos da Integralidade propostos por Silva Jr. e

Mascarenhas (2004), mantendo a linha de raciocínio deste estudo, damos seguimento à discussão

iniciando pela percepção do paciente sobre a qualidade da atenção. Os autores destacam como

parâmetros avaliativos da qualidade da atenção a conduta profissional e a relação profissional-

paciente onde definem alguns atributos para cada parâmetro, figura 3.
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Figura 3 – Atributos da Integralidade acerca da Percepção sobre a Qualidade da Atenção.

Silva Junior e Mascarenhas (2004).

Na discussão de valor a qualidade aparece de diversas formas conforme se apresenta a

situação de saúde do paciente, em relação à cronicidade das doenças a qualidade vida mostrou-

se uma medida importante para o paciente, como evidenciaram Moss e Davison (2015), ao

analisar o valor dos pacientes renais crônicos em diálise, a qualidade de vida apresenta-se mais

importante que a própria sobrevida, porém ao relembrar que qualidade de vida é uma percepção

pessoal, não se ajustando da mesma forma a todos os pacientes, ressalta que a melhor forma de

avaliar a qualidade são os autorelatos dos pacientes.

Na relação profissional-paciente Silva Jr. e Mascarenhas (2004), avaliaram a congruência

das expectativas, a adaptação e a flexibilidade o trato equitativo e a satisfação do paciente com o

serviço. Ao considerar o valor do paciente nas ações de cuidado, Perfetto e cols. (2017) abordam

a importância de colmatar as lacunas entres as interpretações de custo- benefício da assistência,

devendo o paciente ter acesso a todas as informações para que possa tomar a melhor decisão

sobre seu processo de cuidado.

Os meios indiretos de engajamento também contribuem para a centralização no paciente
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e não devem ser negligenciados. Meios indiretos incluem atitudes como usar conjuntos de dados

existentes que capturam visualizações e preferências do paciente (PERFETTO et al, 2017, p.

287).

No que tange a discussão acerca da conduta profissional de Silva Jr. e Mascarenhas (2004),

são atributos avaliados a qualificação técnica do profissional, os cuidados técnicos (adequação

diagnóstica e terapêutica), socioambientais e psicológicos, a coordenação e a continuidade do

cuidado.

Um dos primeiros passos que as práticas adotam ao criar ou aderir a uma rede de melhoria

colaborativa é avaliar a variação no processo e nos resultados relacionados a como as práticas

atualmente prestam assistência e determinar sistematicamente quais processos resultam nos

melhores resultados do atendimento, (MILES; CONWAY; PAWLSON, 2013, p.207).

Perfetto e cols. (2017), afirmam que a incorporação de valores nas condutas assistenciais

ajuda a garantir que os processos de cuidado reflitam as prioridades, as oportunidades e os pontos

de contato dos pacientes com o sistema, afim de alcançar o envolvimento do paciente com os

demais atores que o próprio considere importantes no seu processo de cuidado, mesmo que a

solução possa parecer simples Liu, Bozic e Teisberg (2017), ressalta que os pacientes precisam

saber que são ouvidos, e integrar opiniões alheias que sejam importantes para a criação de valor

desse paciente contribui para o aumento do vínculo.

Nesse sentido:

Quando é necessária uma decisão, os médicos devem ser sensíveis aos valores de-
cisórios relacionados às alternativas, mas também a outros valores que contribuem,
inclusive oferecendo aos pacientes a oportunidade de envolver outras pessoas na to-
mada de decisões e reavaliar as horas extras (ARMSTRONG; MULLINS, 2017, p.
295).

O aumento do vínculo entre paciente e profissional e da adesão ao tratamento está

diretamente conectadas ao sentido de importância do paciente na decisão terapêutica. Uma vez

que se sinta acolhido, ouvido e percebe que suas ideias e premências assim como das pessoas

que confiam e consideram importantes opiniões sobre suas vidas, se sentem mais seguros e

confiantes.

A responsabilidade do profissional no processo de cuidado para Miles, Conway e Pawlson

(2013), inclui além de qualidade e resultados clínicos, adequação e centralização no paciente dos

cuidados recomendados, assim como a responsabilidade de coletar dados para ajudar a melhorar

o sistema de atendimento.

Os atributos da conduta profissional proposta por Silva Jr. e Mascarenhas (2004), se

relaciona diretamente com os atributos da relação terapêutica na avaliação do vínculo/ responsabi-

lização, onde os autores incluem a atenção ao exame físico, prescrição das orientações e condutas

terapêuticas como algumas das ações que fortificam os atributos da eficácia do tratamento,
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confiança profissional paciente, atitude de cuidado, redução de abandono e a centralização do

paciente no processo de tratamento, figura 4.

Figura 4 – Atributos da Integralidade acerca do Vínculo/ Responsabilização.

Silva Junior e Mascarenhas (2004).

Assim como a qualidade outro fator importante na identificação e valor do paciente é a

informação, tanto no que tange a discussão sobre o empoderamento do paciente e sua decisão de

escolha no processo de cuidado quanto nas estratégias de cuidado formuladas pelos profissionais

para assistir o paciente. Para Perfetto e cols. (2017), os esforços para melhorar a abordagem

centrada no paciente são particularmente importantes se os profissionais se empenharem em

contribuir com estratégias para informar decisões que possam afetar as opções de tratamento

disponíveis.

A formação do relacionamento de confiança entre o profissional e paciente além de

ser um atributo da relação terapêutica importante para a avaliação da qualidade, ele depende

diretamente de vários outros atributos explicitados por Silva Jr. e Mascarenhas (2004), dentro da

discussão de valor para o paciente o desperdício, que pode se apresentar de diversas formas dentro

da cadeia de valor proposta por Porter (2007), se mostra uma oportunidade consistente desde

melhoria das práticas baseadas em evidências, entregando ao paciente exatamente o que necessita
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“usar consistentemente as melhores práticas baseadas em evidências, lidar incessantemente com

variações nos cuidados, evitar testes desnecessários e reduzir continuamente os erros irá melhorar

diretamente o valor” (WASHINGTON; COYE; FEINBERG, 2013, p.1930).

Stamm (2015), ao discutir às más práticas médicas propões reformas assistenciais pau-

tadas na responsabilidade coletiva, essa devendo sempre ser construída entre o profissional

e o paciente e os demais atores envolvidos no processo de cuidado que o paciente considere

importante para sua tomada de decisão, enfatizando que os resultados e a segurança do paciente

são de responsabilidade de todos os membros dos serviços de saúde.

A dimensão avaliadora “continuidade” possui atributos ligados diretamente a dimensão

relação terapêutica e afetividade completando-se de forma a garantir o vínculo do paciente com

o serviço de saúde. Para Moss e Davison (2015), o cuidado centrado no paciente busca adequar

estratégias assistenciais ao que mais importa aos pacientes, alinhando questões individuais aos

planos de tratamento e métricas de qualidade para otimizar as metas e preferências.

Armstrong; Mullins (2017) defendem que uma visão holística da avaliação de valor,

durante os encontros profissional-paciente, mesmo antes da tomada de decisão, garante a conti-

nuidade do atendimento, permitindo a incorporação de valores em uma base contínua, onde a

compreensão dos valores do paciente torna-se rotineira.

Uma vez que Armstrong; Mullins (2017) afirmam que alguns modelos de avaliação de

valor se restringem a visões estreitas de valor para o paciente concentrando-se puramente nas

preferências relacionada aos pontos positivos e negativos da escolha” ou seja, não permitem que

os pacientes realmente reflitam sobre suas escolhas e como influenciarão em seu modo de viver.

Pensar na qualidade vida do paciente duramente um tratamento é “apoiar de forma

holística as necessidades do paciente e melhorar os resultados de saúde de acordo com suas

metas, preferências e valores.” (LIU; BOZIC; TEISBERG, 2017, p.317).

Ao incorporar recomendações baseadas em evidências de forma que se alinhe aos valores

dos pacientes, Miles, Conway e Pawlson (2013), ressaltam a eficácia e eficiência dos serviço

ofertado, seguindo essa lógica evidenciando a melhoria da qualidade e redução de variações

desnecessárias de tratamento.

Embora essas medidas ajudem a determinar a aderência às diretrizes baseadas em

evidências, elas não nos dizem se esses processos ajudam os pacientes a alcançar seus objetivos

singulares. “Medidas de capacidade, conforto e calma são consistentes com as razões de ambos

os pacientes para procurar atendimento e as identidades profissionais dos médicos” (LIU; BOZIC;

TEISBERG, 2017, p.316).

A capacidade mede o status funcional de um paciente. O conforto mede o alívio da

dor física e emocional. A Calma mede até que ponto os pacientes podem continuar sua vida

durante o atendimento, considerando elementos como quantas horas por semana o paciente gasta

agendando e viajando para consultas, ou quantas horas são dedicadas a entender e pagar contas
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médicas. (LIU; BOZIC; TEISBERG, 2017, p.316)

A criação de métricas de avaliação são essenciais para o planejamento de ações em

saúde, incorporadas ao sentido de valor para o paciente, nos remete a um campo mais amplo e

subjetivos da compreensão dessas ações. Apesar de complexo a primeira vista, o retorno dessas

métricas são grandes facilitadores do trabalho em saúde.

Para Silva Jr. e Mascarenhas (2004), a análise da afetividade partiu de respostas

dadas a questões simples, rotineiras do trabalho em saúde complementada pela continuidade

dos encontros, avaliando a qualidade do conhecimento do outro na relação profissional-paciente.

A empatia, apontada por Liu, Bozic e Teisberg (2017), é a resposta mais importante na

relação profissional paciente, apesar da dificuldade de transpor esse tipo de afeto por parte dos

profissionais principalmente devido ao fato de serem treinados para buscar repostas e fornecer

soluções, serem mais resolutivos do que simplesmente atender as necessidades do paciente, isso

pode ser facilmente contornado com estratégia simples, como por exemplo um telefonema.

O resgate da clínica com aspectos empáticos poderia promover de forma positiva o

aumento da qualidade da assistência, compactuando respostas adequadas entre o profissional e o

paciente. Compreender o paciente de forma integral, vai além de acolher humanizadamente, pois

possibilita a criação de laços afetuosos que unem o profissional e o paciente em busca de um

ideal comum, como um equipe onde todos expões suas dificuldades e habilidades e juntos criam

estratégias para resolução dos problemas.

Apesar de definir conceitos sobre tipos específicos de valor e ressaltar a importância da

aplicação deste no cuidado centrado no paciente, Armstrong e Mullins (2017), reconhecem que

essa especificação não é trivial, pois os profissionais podem assumir uma postura de compartilha-

mento de valores básicos com os pacientes, essa abordagem tem um papel mais amplo do que

simplesmente permitir que os pacientes pesem os pós e os contras das decisões. “A negligência

médica faz um trabalho ruim de promover os interesses médicos e não melhora os resultados dos

pacientes” (STAMM et al, 2015, p.18)

Ao analisar os aspectos do Acolhimento nos serviços de saúde de Niterói, Silva Jr. e Mas-

carenhas (2004), englobam as dimensões avaliativas de acesso, postura, técnica e a reorientação

dos serviços. Dando continuidade à discussão de valor na perspectiva da integralidade inicia-

remos a discussão do acolhimento como técnica detalhando os tipos de valores identificáveis

propostos por Armstrong; Mullins (2017), figura 5.
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Figura 5 – Atributos da Integralidade acerca do Acolhimento.

Silva Junior e Mascarenhas (2004).

Ao analisar o acolhimento como técnica, Silva Jr. e Mascarenhas (2004), identificam a

adoção de estratégias de interpretação de demandas, a fim de reconfigurar o processo de trabalho,

assim como investimentos no trabalho em equipe, capacitação de profissionais e na aquisição de

novas tecnologias a serem incorporadas no cuidado ao paciente, de forma eficaz e humanizada.

Armstrong e Mullins (2017), ao tentar entender o conceito de valor para o paciente,

detalharam uma forma de interpretação dos tipos de valores que o paciente pode trazer consigo.

Definem como Valor Global todas as informações coletadas dentro de um contexto abrangente

dentro e fora do campo da saúde; Valor decisório estariam no centro da tomada de decisão, como

eficácia de um determinado tratamento, custo-benefício, impacto na qualidade de vida, entre

outros; Valor externo seria a aceitação do paciente de conceitos e valores de familiares, ou

pessoas e serviços que considere importante na sua formação de opinião e valor situacional

estariam vinculados a um contexto específico como o ambiente ou o tempo, sendo variável

devido a esses fatores, podendo influenciar diretamente nos valores globais e decisórios.

Essa estratégia de definição de valor pode ajudar a nortear as ações de saúde, seja em nível

assistencial, seja organizacional, dos serviços de saúde, impactando diretamente na qualidade da
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atenção.” . . . o objetivo principal da mensuração da qualidade é a prestação de cuidados de saúde

de qualidade, centrados no paciente e orientados para os resultados, figura 6 (MOSS; DAVISON,

2015, p.888).

Figura 6 – Taxonomia do Valor para o Paciente na Tomada de Decisão.

Armstrong e Mullins (2017).

Como postura profissional, o acolhimento pressupõe uma atitude profissional de receber

bem, escutar atentamente e tratar humanizadamente os usuários a partir de suas demandas,

abrangendo a relação intraequipe. (Silva Jr.; Mascarenhas, 2004).

Liu, Bozic e Teisberg (2017), complementam a ideia dos autores acima ao defender a

ideia de um “abraço de equipe”, onde a equipe seja mais acolhedora e resolutiva nas demandas

trazidas pelo paciente, ao invés de criar um rotina agitada de encaminhamento compulsório às

especialidades médicas. A escuta ativa das demandas do paciente como um atributo da integrali-

dade exige do profissional uma postura mais empática a fim de orientar e informar o paciente

resolvendo seus problemas e encaminhando-os corretamente. (SILVA JR.; MASCARENHAS

2004).

Ainda sobre a escuta ativa, Washington, Coye e Feinberg afirmam que:
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O atendimento clínico “silencioso” diminuiu a acessibilidade e a coordenação dos
cuidados aos pacientes e permite a duplicação desnecessária de serviços e resultados
de saúde comparativamente mais fracos, ao mesmo tempo, que diminuiu a adoção
de novos modelos de assistência e educação em toda a empresa. (WASHINGTON;
COYE; FEINBERG, 2013, p.1929)

A escuta ativa e caracteriza como ferramenta principal, que de forma afetuosa e empática

dá voz ao paciente, e permite ao profissional um planejamento mais fidedigno das ações em

saúde aquilo que o paciente valoriza.

As dificuldades na obtenção de apoio diagnóstico, consultas especializadas e falta de

medicamentos foram ações avaliadas por Silva Jr. e Mascarenhas (2004) dentro do âmbito dos

atributos da reorientação dos serviços.

Whashington, Coye e Feinsberg (2013), ao defendem a integração dos serviços hospita-

lares e ambulatoriais, definem a importância da divisão de responsabilidades e da comunicação

entre os gestores das diversas unidades. Liu, Bozic e Teisberg (2017) afirmam que a experiência

do paciente ao utilizar os serviços de saúde deve ser avaliada não somente como padrão de

qualidade, pois além de fornecer métricas de melhoria dos serviços transparece metas e objeti-

vos distintos da individualidade de cada paciente, sendo necessário avaliar sua capacidade de

participação dessas atividades.

Moss e Davison (2015) alertam para o aumento dos custos gerais que podem levar a

desestimulação da inovação da prestação de cuidados não agregando valor aos pacientes. Nessa

afirmação, constatamos a integração dos atributos presentes na reorientação dos serviços com a

relação terapêutica, ambas no sentido de promover acesso, acolhendo o paciente garantindo a

continuidade do cuidado.

Silva Jr. e Mascarenhas (2004) ao definir os atributos geográfico e organizacional da

dimensão avaliadora do acesso ressaltam a importância do primeiro contato do paciente com o

serviço e as formas que a reorientação dos serviços devem priorizar o acesso. Porém quando

incorporamos a essência do acesso à discussão de valor para o paciente não podemos deixar

de incluir a informação como fator essencial para promover o acesso do paciente as ações de

cuidado, assim:

Para a comunidade de pacientes, as discussões sobre valor não são um exercício teórico e

se estruturas de valor devem ser usadas para informar decisões que afetam o acesso ao tratamento,

a comunidade de pacientes quer ter um papel central na definição de valor e na avaliação de valor

(PERFETTO e al, 2017, p. 287).

Discutir valor é essencial para sua definição e incorporação na assistência a saúde.

A aplicação do conceito de informação como um atributo da dimensão acesso, ajuda

a garantir a continuidade das ações de cuidado com o paciente, como afirmam Perfetto e
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cols. (2017), esse contexto pode ajudar a garantir que os processos reflitam as prioridades, as

oportunidades e os pontos de contato dos pacientes para alcançar e envolver pacientes, cuidadores

familiares e organizações de defesa do paciente.

Ao utilizar o conceito de valor para o paciente, a centralização de ações valorizadas

pelo paciente o faz sentir importante, especial, contribuindo junto dos atributos da integralidade

possibilita uma compreensão ampla da subjetividade do paciente garantindo a organização dos

serviços e a qualidade assistencial pelo fato de se originar a partir de suas preferências, podendo

contribui para a redução do abandono e aumento do vínculo. Nesse pensamento a figura abaixo

sintetiza a discussão de valor e ilustra a dinâmica da incorporação de valor no cuidado.

Figura 7 – Fluxo de Valor na Perspectiva da Integralidade.

Fluxo de Valor na Perspectiva da Integralidade. Fonte: Elaboração Própria, Niterói 2018.

A informação se caracteriza como mecanismo de movimentação do fluxo, ou seja, é à

partir da coleta de dados sobre o paciente que acontece durante a todos o momento em que o

paciente entra em contato com os serviços de saúde, seja coletada diretamente com os pacientes

ou de diversas outras fontes de dados, oficiais ou informais, que ajudem a refletir a situação, ou

o momento de saúde em que estão inseridos.
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A informação reflete o cuidado prestado ao paciente, e nos permite avaliar constantemente

a qualidade do cuidado ofertado, seja uma avalição simples como na intenção de estabelecer um

mecanismo de reposta imediata como um feedback, até processos avaliativos mais complexos

que envolvam sempre uma visão além da meramente satisfação do paciente com o serviço.

Ao identificar valor para o paciente, visando entender sua subjetividade, Armstrong

e Mullins (2017), classificaram quatro tipos diferentes de valor que o paciente pode carregar

consigo, esse tipo de informação movimenta o fluxo de valor ao ser interpretado na perspectiva da

integralidade, provendo acesso e planejamento do cuidado como defenderam os autores citados

na discussão.

Quando discutimos acesso nessa visão de valor para o paciente na perspectiva da inte-

gralidade, ou valor integral, podemos concluir que acesso físico pode ser direcionado ao acesso

as unidades de saúde, onde envolvem os conceitos de acessibilidade e aspectos geográficos e o

acesso organizacional que provém da reorientação dos serviços e do redesenho dos processos de

trabalho, de acordo com visão do paciente, que como foi discutido anteriormente se apresente em

constante mudança, fazendo com que os serviços também precisem se adequar constantemente a

essas mudanças.

Quanto ao planejamento do cuidado, a informação se mostra de forma mútua, num fluxo

multidirecional entre o profissional, o paciente e os demais atores envolvidos na construção de

valor para o paciente. Onde a escuta ativa e qualificada aliada à postura profissional que também

envolve sua constante atualização acerca de novas formas de tratamento sobre determinadas

doenças assim como novas tecnologias empregadas no cuidado, a fim de ambos escolherem a

melhor forma de cuidar de determinado problema de saúde, fazendo da decisão terapêutica uma

das formas mais concretas de incorporar o empoderamento que traz para o paciente sua visão de

valor para o serviço de saúde.

Assim, o itinerário terapêutico, interpretado nessa discussão como o caminho a ser

percorrido pelo paciente e previamente planejado pelo profissional em conjunto com o paciente,

complementa a decisão terapêutica no planejamento do cuidado, pois permite que o profissional

e o paciente escolham qual o melhor trajeto a ser percorrido, na rede de serviços, pelo paciente

para um cuidado mais integral, resolutivo e eficaz.

Como afirmam Liu, Bozic e Teisberg (2017), constata-se que para os cuidados que

duram pelo resto da vida de um paciente, as medidas de resultados, durante o atendimento são

obviamente críticas para entender o valor da assistência médica e obter insight sobre como

melhorar esse valor e redefinem como os pacientes e suas equipes clínicas identificam o sucesso

na experiência de saúde.

Como dito anteriormente o conceito de valor é único e vive em constante mudança e

construção, sendo assim, por mais acessível que possa parecer a rede de serviços, ela nuca será

acessível a todos os pacientes, evidenciando a necessidade de traçar estratégias, e rumos na
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integração dos serviços no planejamento do cuidado.

Nesse sentido, discutir valor sob a perspectiva da integralidade realçou a necessidade

de “operar um sistema de saúde integrado e de serviço completo, projetado para atender ao

amplo espectro de necessidades apresentadas por uma população diversificada de pessoas.

(WASHINGTON; COYE; FEINBERG, 2013, p.1930)

Com esse pensamento podemos concluir nessa discussão que interpretar o valor na

perspectiva da integralidade oferece além do raciocínio votado para a assistência e a organização

dos serviços, se apresenta como uma possibilidade nova de pensar a gestão dos recursos de saúde,

evidenciando a necessidade de criação de uma ferramenta estratégica que possibilite a coleta de

informações e sua aplicação de forma prática, simples e clara, visando o aumento da qualidade

dos serviços e não apenas nos custos que podem gerar para o sistema, pois como foi defendido

pelos autores que discutem as diversas formas de inserção de valor na saúde, a redução de custo

deve ser uma consequência da organização dos serviços de saúde que visam o aumento da

qualidade, uma vez que evitam desperdícios e processos desnecessário ao cuidado.
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4 CONCLUSÃO

Discutir valor para o paciente na perspectiva da integralidade nos permitiu contribuir

para a discussão do cuidado integral na gestão e nas práticas de saúde evidenciando que a

sustentabilidade dos serviços de saúde está diretamente ligada à sua capacidade de melhorar

o valor dos cuidados prestados, conforme demonstrado pela qualidade dos resultados e pela

experiência do paciente, não apenas a satisfação com o serviço.

Essa nova forma de pensar o cuidado em saúde requer uma postura profissional que

necessita de mudanças significativas no modo de pensar a agir na produção de cuidado, onde o

profissional tem suas expectativas alinhadas as do paciente, estimulando-o a estender a base de

evidências práticas e teóricas que auxiliem na incorporação de novas tecnologias e estratégias de

cuidado.

Entender o conceito de valor para o paciente permitiu ampliar a visão dos atributos

da integralidade, e discutir de forma prática a inclusão do paciente no processo de decisão

terapêutica e de organização dos serviços e das práticas de saúde ofertadas, aumentando a

qualidade e evitando ações e procedimentos desnecessários, que oneram o sistema e dificultam a

interação profissional-paciente desestimulando o vínculo.

Apesar de elucidar uma orientação para a sistematização da assistência e organização

dos serviços, o estudo salienta a necessidade da continuidade dessa discussão a fim de que

possam surgir exemplos práticos que auxiliem os profissionais na execução dessas ações. Apenas

apontamos o caminho a ser percorrido para alcançar um cuidado integral, porém ainda falta uma

exemplificação clara de como percorrer. Apesar de não existir uma fórmula que comtemple

todos os pacientes, é possível que um fluxo de ideias consiga abranger uma grande porção, porém

deve ser flexível a entrada de novas demandas e ações personalizadas de acordo com o valor que

cada paciente deposita no próprio tratamento.
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