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RESUMO 

Metodologias tradicionais de avaliação tem se mostrado insuficientes para 

dar conta do desafio atual dos sistemas de saúde. Nesse cenário, encontra-se na 

avaliação centrada no usuário uma nova perspectiva em abordagens que possam 

influenciar mudanças positivas no modelo tecnoassistencial existente. 

Para esta pesquisa, foram escolhidos dois dos mais importantes portais de 

avaliação de Sistemas de Saúde do mundo, o inglês NHS choices e o 

norteamericano NCQA. Objetiva-se, através de análise destas metodologias sob a 

ótica da integralidade, contribuir para a formulação de estratégias inovadoras no 

campo da avaliação de serviços de saúde, enfatizando a visão dos usuários. 

São descritas as metodologias, destacando--se suas definições, suas 

histórias, seus tempos de existência e suas missões. Para sistematização das 

propostas foram selecionados seus mecanismos de obtenção de informações dos 

usuários. Para análise dos aspectos da integralidade envolvidos em tais 

metodologias, foram agrupadas características em seis categorias: 1) A noção de 

direito à saúde; 2) Aspectos do acesso; 3) Escuta qualificada e diálogo; 4) Vínculo e 

responsabilização; 5) Aspectos formativos e 6) Resolutividade. 

Dentre diversos aspectos pontuados, percebe-se que há uma crescente 

preocupação com o acesso eletrônico à saúde. Argumenta-se que, na perspectiva 

de uma abordagem nacional, deve ser considerado, antes de mais nada, o direito à 

saúde. Afinal de contas, para o Brasil, a saúde é um direito – ou deveria ser. Nesse 

sentido, a transparência de informações, a interação entre usuários e profissionais, 

usuários e gestores e usuários entre si, assim como a prestação de contas pública 

das instituições são aspectos importantes a serem aprendidos. Outro ponto digno de 

nota foi o reconhecimento do usuário como fonte de informações estratégica e 

indispensável para uma avaliação de um sistema baseado na integralidade.
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ABSTRACT 

Traditional evaluation methods have been insufficient on taking on today’s 

healthcare challenges. In this picture, patient centred evaluation has brought a new 

perspective on approaches that can influence positively the existing care model. 

Two of the most important healthcare systems evaluation method websites 

have been chose for this research: the NHS choices from England, and USA’s 

NCQA. Though the analysis of these methods under the integrality perspective, we 

aim to contribute to the making of innovative strategy in the healthcare evaluation 

field, emphasizing the patient’s perspective. 

The chosen methods are described with special relevance to its histories, 

time of existence and its missions. The arrangement of the obtained information was 

based on the websites mechanism of getting evaluation data from patients. The 

analysis of integrality aspects of each method was made by grouping aspects of the 

method in six different dimensions: 1) The notion of health as a legal right; 2) Aspects 

of access; 3) Qualified listening and common ground; 4) Bonding and 

responsabilization; 5) Formative aspects; and 6) Resoluteness. 

Between several noted aspects, we perceived a growing concern on 

electronic access to health. In a brazillian approach it must be taken in consideration, 

before anything else, the legal right to have health. After all, in Brazil, health is a right 

– or at least should be. Said that, information transparency, interactions between 

healthcare workers and patients, between managers and patients and between 

patients among themselves, as a public accountability from institutions are important 

lessons to be learned. Another point worth noting is the recognition of patients as a 

strategic source of information and indispensable for an integrality based evaluation 

of healthcare. 
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1. INTRODUÇÃO 

A saúde suplementar no Brasil é um setor dinâmico que exige, no esforço de 

sua regulação e aperfeiçoamento, inovações tecnológicas na área da saúde e na 

área da gestão. Especialmente na abordagem de avaliações da qualidade dos 

serviços de saúde oferecidos pelas operadoras, são ainda incipientes as iniciativas. 

A qualidade dos serviços de saúde oferecidos tem ligação com a mudança do 

modelo tecnoassistencial praticado hegemonicamente na saúde suplementar e 

apresenta desafios de difícil enfrentamento, normalmente “diagnosticados” e 

abordados dentro de uma perspectiva econômica. 

Entretanto, os problemas do modelo tecnoassistencial não se restringem ao 

plano econômico. De fato, o plano econômico é reflexo dos problemas encontrados 

no plano do cuidado. Como, por exemplo, a fragmentação da rede assistencial, a 

falta de comunicação entre prestadores, beneficiários sem a orientação devida em 

suas linhas de cuidado, operadoras praticando políticas de remuneração sem o 

conhecimento de mudança efetiva na prática dos serviços, repetição de consultas, 

exames e procedimentos desnecessariamente e descontinuidade do cuidado. 

Nessa perspectiva, estudos apontam que a escolha de prestadores baseada 

na excelência, assim como a coordenação do cuidado no encaminhamento aos 

outros prestadores, são fatores estratégicos no melhor desempenho econômico dos 

planos de saúde (PORTER; TEISBERG, 2007; CONSTÂNCIO, 2012; CONILL et al, 

2008; SCHOUT et al, 2009; FRANCO et al, 2007; MAC ADAM, 2008; ALMEIDA et al, 

2010). Assim sendo, monitorar e avaliar a assistência prestada por estas redes, 

principalmente em operadoras com amplo uso de rede credenciada, é imperativo 

para assegurar a qualidade da assistência, o controle dos gastos assistenciais e a 

efetividade de novas formas de remuneração.  

Formas tradicionais de atuação, como a monitoramento de indicadores 

(tempo de internação, custo médio, etc), barganha de preços e economia de escala 

têm o seu valor. Entretanto, tais metodologias têm se mostrado insuficientes para 

avaliar a rede. A fragmentação das linhas de cuidado, as reinternações, a repetição 

de exames e procedimentos, dentre outros problemas, se tornam uma espécie de 
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“doença crônica” da gestão da rede de prestadores (SILVA JUNIOR et al, 2004, 

2005 e 2006). 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), agência que regula as 

empresas operadoras de plano de saúde, atenta a estas situações, propõe algumas 

estratégias de enfrentamento desta problemática. Dentre as várias estratégias, pode 

ser citada a criação do Programa de Monitoramento da Qualidade dos Prestadores 

de Serviço na Saúde Suplementar (QUALISS). Este programa tem como objetivo 

avaliar a qualidade dos prestadores através de indicadores que possuam validade, 

comparabilidade e capacidade de discriminação dos resultados (BRASIL, 2011). 

Tais indicadores são divididos em seis eixos diferentes: efetividade, eficiência, 

equidade, acesso, centralidade no paciente e segurança. 

Quando se fala em “centralidade do paciente”, o eixo de análise consiste em 

dois indicadores: a “satisfação do cliente” e o “monitoramento da manifestação do 

cliente”. O indicador de “satisfação do cliente” é baseado na pergunta ao paciente se 

o mesmo recomendaria a outras pessoas o serviço recebido em determinada 

unidade hospitalar (BRASIL, 2012). Já o indicador de “monitoramento da 

manifestação do cliente” consiste no monitoramento de reclamações realizadas 

pelos pacientes e o acompanhamento de ações de melhoria geradas a partir destas 

reclamações. Interpreta-se o maior número de ações de resposta por parte da 

operadora, geradas a partir das reclamações, como maior envolvimento da 

instituição na centralidade do paciente (BRASIL, 2012). 

Apesar de terem grande utilidade, tais indicadores são limitados em seu 

poder de análise. Fato este reconhecido pela própria ANS em seus documentos, 

pois a análise de satisfação tem uma carga subjetiva, além de ser difícil estabelecer 

um benchmarking nacional para o indicador. 

O indicador “Satisfação do cliente”, que remete a uma pergunta sobre a 

satisfação, ou não, de um serviço, não tem representatividade da realidade 

analisada. Isso se dá, principalmente, por não avaliar etapas específicas do 

processo de cuidado. O “Monitoramento da manifestação do cliente”, por sua vez, é 

um indicador retrógrado e de difícil obtenção. Ele não permite a intervenção em 

tempo real no problema, além de depender da análise de atas de reunião das 
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operadoras e da comprovação da existência de ações de melhorias. Além disso, é 

um indicador passivo. Sua obtenção depende da ação do consumidor, prejudicando 

a sua representatividade da realidade a ser gerenciada e a mensuração dos 

resultados obtidos com as ações gerenciais. 

A noção de satisfação de beneficiários segundo vários autores é enviesada 

por uma série de expectativas, muitas vezes desencontradas, por parte dos 

avaliadores e beneficiários (ESPERIDIÃO; TRAD, 2006). Esta observação nos 

obriga a investir em referenciais mais objetivos e que possam dar voz ao paciente 

em sua experiência de adoecimento e busca por cuidados. O Laboratório de 

Pesquisas e Práticas de Integralidade em Saúde – LAPPIS (IMS-UERJ), em 

especial na sua interface com o Instituto de Saúde Coletiva da UFF, tem investido, 

desde 2004, em metodologias avaliativas amistosas à Integralidade em Saúde 

(SILVA JUNIOR; MASCARENHAS, 2004; SILVA JUNIOR et al., 2008; PINHEIRO; 

SILVA JUNIOR; MATTOS, 2008). E, como desdobramento destes estudos, vem 

construindo abordagens centradas nos usuários de serviços de saúde, onde estes 

usuários possam ter suas perspectivas contempladas em diálogo com valores 

emergentes da discussão da integralidade em Saúde (PINHEIRO; SILVA JUNIOR, 

2009; PINHEIRO; MARTINS, 2009 e 2011). Muito se tem investido em abordagens 

que utilizam itinerários terapêuticos dando voz à vivência dos pacientes e de seus 

familiares na busca por cuidado (NASCIMENTO-SILVA et al., 2008; SILVEIRA et al., 

2008; GEHARDT et al., 2008; BELLATO et al., 2008). Entretanto, a escala 

necessária dos estudos, o advento das redes sociais e as tecnologias de 

comunicação no mundo virtual apresentam-se como novos desafios e 

oportunidades. 

Soma-se a essa necessidade da Política de Saúde, o nosso interesse 

pessoal neste campo de pesquisa que se iniciou ao participar na coordenação do 

projeto de extensão do Instituto de Saúde Coletiva da UFF “(im)Paciente: ferramenta 

de avaliação de prestadores de serviços de saúde” em 2010 e aumentou com a 

aprovação deste mesmo projeto em um edital de financiamento de projetos na 

saúde suplementar realizado a partir da parceria da OPAS (Organização Pan-

Americana de Saúde) com a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) em 

2014.  
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O (im)Paciente é um portal onde usuários dos serviços de saúde podem 

comentar, avaliar e visualizar comentários de outros usuários em relação a todos os 

serviços de saúde do Brasil, já reconhecido e premiado no meio acadêmico 

(HEBER; SILVA JUNIOR; PORTO, 2011, 2012; HEBER et al., 2012),e disponível no 

endereço www.impaciente.org. 

A necessidade de aprofundar os estudos sobre este tipo de avaliação e 

buscar na literatura e na experiência internacional elementos de discussão e 

comparação para fortalecer a ferramenta proposta de uma abordagem da política de 

saúde brasileira, nos levaram a propor o presente estudo.  

Escolhemos dois dos mais importantes portais de avaliação de Sistemas de 

Saúde do mundo, o inglês NHS choices e o norteamericano NCQA e pretendemos 

com suas análises tendo como referência a discussão de avaliação amistosa à 

integralidade em saúde contribuir para a formulação de estratégias inovadoras no 

campo da avaliação de serviços de saúde enfatizando a visão dos usuários. 

http://www.impaciente.org/
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2. OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

Analisar, nas experiências selecionadas, as metodologias de avaliação em 

saúde na perspectiva do usuário, utilizando o referencial das práticas avaliativas 

amistosas integralidade. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Sistematizar e analisar a experiência do NCQA. 

 Sistematizar e analisar a experiência do NHS choices. 

 Cotejar as experiências, observar semelhanças e diferenças. 

 Discutir as experiências usando o marco teórico das práticas 

avaliativas amistosas à integralidade 

 Trazer possíveis contribuições para uma proposta para o SUS. 
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3. MARCO TEÓRICO 

Práticas avaliativas e participação social 

A luta por direitos de cidadania e sua institucionalização tem sido 

historicamente um desafio na sociedade brasileira. 

Se tomarmos como marco a Constituição Cidadã de 1988 e o direito à saúde 

ainda nos deparamos com dificuldades na implementação do Sistema Único de 

Saúde – SUS, em especial no que tange aos seus princípios de Integralidade , 

Equidade e Participação Social. 

Observamos muitas iniciativas visando a horizontalização da gestão e a 

ampliação da participação dos diversos interessados (usuários e trabalhadores 

principalmente) em seu processo decisório de política tanto no nível macro como no 

nível micro. 

Práticas avaliativas de programas e serviços de saúde tem sido usadas 

como importantes ferramentas na construção dessas experiências de co-gestão no 

setor saúde. 

Ao iluminarem determinadas situações e problemas, aumentando a 

capacidade de análise e formulação de soluções dos interessados; e ao avaliarem 

os resultados e efeitos conseguidos pelas intervenções propostas, alimentam e 

qualificam assim o processo participativo na gestão da política de saúde. 

Por envolver diversos atores, vem se tornando habitual a adoção de outras 

abordagens avaliativas, rompendo-se com o modelo quantitativo e positivista 

predominante. Minayo (2008b) elucida que desde a metade dos anos 1980 

começou-se a falar especificamente em avaliação qualitativa. Para a autora, essa 

abordagem que se baseia nas correntes compreensivistas ainda é pouco 

desenvolvida e não constitui um corpo teórico completo e validado. 

Acrescentamos que o despontar de abordagens avaliativas com forte 

componente participativo (DEMO, 1987; GUBA, LINCOLN, 1989; SPRINGETT, 

2001; FURTADO, 2001, AKERMAN, MENDES, BÓGUS, 2004, 2006; BOSI, 
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UCHIMURA, 2006; BOSI, MERCADO; 2006; MERCADO, BOSI, 2006; MINAYO, 

2008b ; WORTHEN, SANDERS; FITZPATRICK, 2004; BARON; MONNIER, 2003; 

POTVIN; GENDRON; BILODEAN, 2006 , entre outros) é influenciado pelo fato de 

que o campo da avaliação dos programas de saúde é um dos espaços onde os 

discursos de mudança e transformação social avançam em vários países,em 

especial os latino-americanos e na Península Ibérica (MERCADO et al., 2006). 

No Brasil, esses discursos enfatizam, por exemplo, a cidadania, a dignidade 

da pessoa humana, a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação e a participação 

popular, que são alguns dos princípios fundamentais da ‘Constituição Cidadã’, 

expressos também no SUS, através dos princípios de universalidade de acesso, 

integralidade na atenção à saúde, participação social, preservação da autonomia 

das pessoas na defesa de sua integridade física e moral, entre outros, assim como 

em suas políticas e programas.  

A apreensão dessas questões requer abordagens avaliativas com diferentes 

matizes, que extrapolem a hegemonia positivista, propondo outros referenciais de 

análise, outros arranjos metodológicos, com a reflexão de noções de participação, 

emancipação e democracia. Abordagens que apontem caminhos para uma 

avaliação transformadora – não somente do sistema de saúde, mas das pessoas 

que o sustentam. Queremos nos referir aqui a uma avaliação que gere 

aprendizagem. 

A base filosófica e epistemológica da abordagem participativa na avaliação 

reside na tradição hermenêutica da criação do conhecimento. Suas raízes 

metodológicas e ideológicas se amparam na noção de pesquisa-ação, desenvolvida 

nos anos 1940, e tem sido muito utilizada em países em desenvolvimento, sendo 

cada vez mais adotada no mundo desenvolvido. A força das abordagens 

participativas reside na sua contribuição para o empowerment e a mudança social 

(SPRINGETT, 2001).  

A contribuição da participação na avaliação é a sua capacidade de incluir 

pontos de vistas dos diversos atores e grupos sociais, seus valores e experiências. 

Hartz (2009) menciona o despontar de uma quinta geração de avaliação, que 
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conduz ao aprendizado, tendo a participação dos atores um papel fundamental. 

Além disso, as chances de emprego dessas avaliações decorrem da co-produção 

dos participantes, sendo o avaliador aquele que desempenha o papel pedagógico de 

mediador e tradutor do processo analítico e seus resultados. 

(...) as interpretações e interações de atores 

desempenham um papel não somente na produção de 

resultados e julgamentos, mas no aprendizado como 

consequência da avaliação, inclusive para todo corpo social 

nela interessado. Esses pressupostos apontam para a 

emergência da quinta geração de avaliação com participação 

da sociedade civil em todas as etapas (citando BARON, 

MONNIER, 2003).  

A quinta geração (‘emancipadora’) combinaria as 

anteriores, mas ela implica a vontade explícita de aumentar o 

poder dos participantes graças ao processo de avaliação. Essa 

abordagem, como as demais, se compromete com a melhoria 

das políticas públicas, ma também a ajudar os grupos sociais a 

ela relacionados a melhor compreender os próprios problemas 

e as possibilidades de modificá-los a seu favor (HARTZ, 2009: 

52) 

 

Praticas avaliativas amistosas à Integralidade em saúde 

As práticas avaliativas podem ser entendidas no sentido proposto por Vieira 

da Silva (2005), para quem a avaliação em saúde é uma prática social num campo 

de disputas. 

Demarteau (2002) construiu uma matriz teórica que organizou uma tipologia 

de práticas avaliativas de programas de saúde e educação. Tal matriz parte do 

pressuposto que, para entender as práticas avaliativas de programas, torna-se 

necessário considerar a avaliação a partir de três perspectivas: o processo de coleta 

de informação; o juízo de valor que é produzido desse processo; e por último, o uso 

desse juízo de valor na tomada de decisão que levará à ação. Esses três 
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componentes também dão conta de três questões relativas à avaliação: saber, julgar 

e decidir.  

Seguindo o raciocínio, se consideramos a integralidade da atenção à saúde, 

as práticas avaliativas passam a abrigar as ações efetivas dos atores nas situações 

de encontro com a diversidade e a pluralidade humana. Indo além da execução de 

técnicas, convivendo e, por isso, sendo definidas por experiências absolutamente 

humanas e singulares. 

Em decorrência disso, Pinheiro e Silva Junior já haviam definido como 

práticas avaliativas amistosas à integralidade os diferentes modos de avaliar que 

tomam como base as ações exercidas cotidianamente nos serviços, na medida em 

que forjam acoplamentos de saberes e práticas dos sujeitos implicados (gestor, 

trabalhador e usuário) na produção do cuidado em saúde, subsidiando sua 

avaliação como intervenção; não se esgotando nas ferramentas avaliativas já 

existentes. Os seguintes atributos conferem a permeabilidade destas práticas às  de 

integralidade: 

 resultam de interações democráticas entre atores em 

suas práticas cotidianas, estimulando assim, o dialogismo. 

 garantem a inclusão dos usuários na definição de suas 

necessidades e na tomada de decisão sobre a oferta de alternativas de 

cuidado. 

 possuem elevada potência formativa capaz de produzir 

conhecimentos que geram novos valores para juízos, que elaboram 

respostas qualificadas às necessidades e o modo mais adequado de 

provê-las.(PINHEIRO ;SILVA JUNIOR, 2008b) 

Os autores verificaram em algumas experiências que a combinação de 

elementos como estilos de gestão mais democráticas com seus dispositivos, a 

existência de espaços de participação dos trabalhadores e usuários e instrumentos 

de avaliação apropriados pelos interessados, favoreciam o aparecimento de práticas 

avaliativas amistosas à integralidade. (NASCIMENTO-SILVA; SILVA JUNIOR; 

PINHEIRO, 2008)          
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Essas práticas avaliativas tiveram uma alta potência formativa na medida em 

que promoviam maior diálogo entre os atores, melhor escuta e compreensão das 

necessidades dos usuários, mudanças em processos de trabalho, adequação da 

oferta de serviços, garantia da articulação e continuidade destes serviços, geração 

de informações que permitiam avaliar os desempenhos e resultados obtidos pelas 

ações de saúde.  

 

O caráter formativo da avaliação 

Pinheiro e Silva Junior (2008b) apontam para um caráter formativo da 

avaliação, sendo necessário destacar que este não traz o mesmo significado da 

avaliação formativa. 

Formativa, não só no sentido técnico e do aperfeiçoamento de processos 

como formulado por Scriven (1991), mas, principalmente, no que tange a produção 

de conhecimentos compartilhados sobre a realidade e a compreensão da saúde 

como um direito construído pelo esforço de todos. (NASCIMENTO-SILVA; SILVA 

JUNIOR; PINHEIRO,2010) 

Pinheiro e Silva Junior (2008b) partem das discussões de Ayres (2004) que 

questiona o quanto as práticas avaliativas tradicionais são incapazes de apreender o 

significado formativo das práticas de saúde, sendo inaptas para operar uma 

avaliação que capte a subjetividade da relação terapêutica, do encontro entre 

sujeitos.  

É necessário, em outros termos, que o aspecto técnico 

seja ativa e consequentemente posto em contacto com o não-

técnico em cada momento assistencial. É necessário que se 

perceba que, para além do manuseio das regularidades de 

relações meios-fins, próprios às ciências e às técnicas, há em 

toda ação terapêutica, em qualquer escala que se as pense, 

um autêntico encontro entre sujeitos, no qual inalienáveis 

interesses de compreensão e simultânea construção do si 

mesmo e do outro estarão presentes. A depender do quanto se 

os considere e aceite no âmago das práticas de saúde, tais 
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interesses estarão instruindo, com maior ou menor liberdade e 

efetividade, uma contínua e mútua reconstrução de 

identidades, concepções, valores e, portanto, projetos positivos 

de felicidade e saúde no (e a partir do) encontro terapêutico 

(Ayres, 2004 : 585). 

Para Ayres (2004), a aceitação dessa dimensão verdadeiramente “formativa” 

do encontro terapêutico, isto é, da citada natureza compreensiva e construtiva do 

diálogo mediado pela técnica e pela ciência nas práticas de saúde, em qualquer de 

suas aplicações e escalas, é que as fará ser designadas como “Cuidado”, na 

concepção filosófica do autor. 

Ayres (2004) elucida ainda que quando o propósito da avaliação se orienta 

para uma perspectiva formativa é necessário que seus componentes cognitivos 

sejam regidos por uma aproximação hermenêutica. Isto é, qualquer proposição 

avaliativa deve fazer parte de um círculo compreensivo, no qual cada parte em 

exame só tem seu significado esclarecido por uma totalidade interpretativa, a qual 

deverá ter seu significado completamente dependente de cada uma das partes 

examinadas. 

Na mesma direção, Santos-Filho (2007) reflete sobre como abarcar a 

avaliação no âmbito da Política Nacional de Humanização, demarcando referenciais 

avaliativos e aspectos sobre o uso de indicadores e outros componentes do 

processo avaliativo, buscando abranger, como “objetos-sujeitos” de avaliação, as 

dimensões e ações de humanização. O autor procura avançar na perspectiva das 

avaliações formativas, participativas e emancipatórias, que devem contribuir para 

estimular o diálogo, a reflexão e o co-aprendizado entre os atores, sendo a 

aprendizagem a chave para o desenvolvimento de capacidades para os grupos e 

organizações locais. 

As reflexões desses autores (AYRES, 2004; SANTOS-FILHO, 2007; 

PINHEIRO, SILVA JUNIOR, 2008b) nos levam a pensar na existência de um caráter 

formativo da avaliação como algo que conduz à aprendizagem: uma aprendizagem 

gerada pela reflexão, pelo diálogo, pelo encontro e reconhecimento do outro; uma 

aprendizagem que emancipa na medida em que constrói sujeitos com capacidade 
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analítica suficiente para proporem transformações em suas práticas e, assim, se 

transformarem.  

Destacamos que essas ideias estão em consonância com certos aspectos 

da pesquisa-ação, visto que durante a reflexão gerada pela pesquisa, os sujeitos 

envolvidos desenvolvem uma consciência crítica sobre seu cotidiano, ampliando 

horizontes de transformação e de intervenção (DESLANDES; GOMES, 2007).  

Dessa forma, Nascimento-Silva et al. elaboram uma proposição teórico-

conceitual para o caráter formativo da avaliação, definindo-o como um efeito 

inerente a certas práticas avaliativas, em que a aprendizagem é gerada a partir da 

problematização do objeto avaliado nas relações dialógicas, o que permite a 

construção da autonomia dos atores que se inserem nessas práticas, e produz, 

assim, um movimento emancipatório. Nesse movimento, cada um se sente sujeito 

capaz de processar informação, tomar decisões compartilhadas, produzir 

julgamentos de valor e redirecionar as práticas de saúde (NASCIMENTO-SILVA; 

SILVA JUNIOR; PINHEIRO,2010). 

Aqueles autores propuseram a ideia de problematização conforme as 

elaborações de Freire (2009 a:193), em que problematizar “é exercer uma análise 

crítica sobre a realidade problema”, transformando-a e se transformando por meio 

de sua práxis. 

Zannoto e de Rose (2003) esclarecem melhor essa questão ao pontuarem 

que na problematização em Freire o que está sendo enfatizado é o sujeito práxico: 

 

“a ação de problematizar acontece a partir da realidade que 

cerca o sujeito; a busca de explicação e solução visa a 

transformar aquela realidade, pela ação do próprio sujeito (sua 

práxis). O sujeito, por sua vez, também se transforma na ação 

de problematizar e passa a detectar novos problemas na sua 

realidade e assim sucessivamente” (ZANNOTO; de ROSE, 

2003: 48). 
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Somaram a isso a questão da autonomia que vai se constituindo na 

experiência de inúmeras decisões que vão sendo tomadas. Dessa forma, a 

“autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser” 

(FREIRE, 2009b: 107). Enfatizaram assim que no caráter formativo da avaliação 

transparece o desenvolvimento e fortalecimento da autonomia, estimulados pelo 

exercício da prática avaliativa ao longo da vida. Essa construção de autonomia 

conduz à emancipação dos atores, para além do seu processo de trabalho, sejam 

eles trabalhadores, gestores, representantes de usuários e os próprios usuários.  

As práticas avaliativas que revelam o caráter formativo produzem 

aprendizagem, pois, como ponto de encontro nas relações dialógicas entre atores e 

suas práticas, ensinam, mas não um ensinar restrito ao ato de transferir 

conhecimento. O ensinar intrínseco ao caráter formativo da avaliação, se revela 

porque dessa interação os atores criam as possibilidades para a própria construção 

do conhecimento (FREIRE, 2009b: 47). Novamente, foi entendido pelos autores que 

a aprendizagem é para além do trabalho, é uma aprendizagem que levamos em 

nossas vidas. 

Referiram-se a Freire (2009b: 69), onde aprender é “construir, reconstruir, 

constatar para mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e à aventura do 

espírito”. Toda prática educativa, pois, demanda a existência de sujeitos, um que, 

ensinando, aprende, outro que, aprendendo, ensina. Sendo assim, a ideia de 

ensinar e aprender com a avaliação possibilita transformar e intervir na realidade, 

por meio da problematização, da explicitação e/ou resolução de conflitos, do diálogo 

que permite o trabalho coletivo, enfim, da práxis dos sujeitos. Conforme explica 

Freire (2009a, 2009b), a ideia de estar no mundo necessariamente significa estar 

com o mundo e com os outros.  

Na visão dos autores,que compartilho, a ideia de “estar com o mundo e com 

os outros” é acontecimento cotidiano. Para Freire (2009b) não é possível estar no 

mundo sem fazer história, sem por ela ser feito, sem sonhar, sem pontos de vista 

sobre o mundo, sem aprender, sem ensinar etc. E é justamente no cotidiano dos 

atores que podem ser elaboradas e operadas práticas avaliativas, gerando reflexão 

e transformação das práticas, com possível reorientação da política de saúde local.  
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A centralidade no usuário 

Pinheiro e Silva Junior (2009) acrescentaram ainda, na perspectiva das 

práticas avaliativas de integralidade, a centralidade do usuário nos desenhos 

avaliativos, pois, ao ser “objeto” do que se prescreveu para disciplinar seu corpo, 

gera outros saberes e práticas que irão influenciar de forma substantiva esse 

universo de referências, pois se amplia a percepção da técnica para além de um 

procedimento mensurável, de modo a ser compreendida também em sua dimensão 

ética, estética e afetiva.  

A centralidade do usuário na avaliação de programas e serviços de saúde 

tem recebido destaque na literatura do campo. Contudo, dada sua possível 

polissemia cabe precisar seu significado. 

Este conceito tem origem na formulação atribuída a E. Balint (1969) e M. 

Balint (1970) como uma abordagem clinica “centrada no paciente” considerando o 

paciente como alguém que busca os serviços de saúde “em sofrimento”, mas 

permanece como pessoa autônoma com seu modo de viver, seus pontos de vistas e 

seu contexto histórico – social. Essa concepção dialogava com a abordagem 

“centrada na pessoa” de C. Rogers (1961) e buscava diferenciar-se da “abordagem 

centrada na doença” ou “centrada no médico” atribuídas à medicina convencional. 

O modelo médico convencional de objetivação das queixas dos pacientes e 

foco nos aspectos biológicos da doença foi criticado na época por vários autores que 

julgavam que essa abordagem simplificava em excesso os problemas da condição 

de estar doente, deixando de fora da análise e da terapêutica aspectos psicológicos 

e sociais (ENGEL,1977; ODEGAARD,1986;WHITE,1988) 

Essas discussões influenciaram I. McWhinney (1972), no Departamento de 

Medicina de Família da Universidade de Western Ontario que, preocupado com as 

razões que as pessoas procuravam os médicos, iniciou as investigações sobre a 

amplitude dos problemas apresentados sinalizando seus aspectos individuais, 

físicos, psicológicos e sociais como dimensões a serem consideradas na abordagem 

clínica. Continuando essa linha de estudos, M. Stewart et al (1975) aprofundou esta 

abordagem focando a comunicação entre o médico e o paciente.  
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No Brasil, esta corrente de pensamento teve como pioneiros Perestrello 

(1974) e Melo Filho (1992, 2000, MELLO FILHO; BURD,2004) nas discussões de 

medicina da pessoa e medicina psicossomática respectivamente. A crítica à 

medicina convencional (biomedicina) e suas reformas ganhou destaque na 

discussão da Reforma Sanitária Brasileira iniciada na década de1970 

(AROUCA,1975; DONNANGELO,1975; DONNANGELO; PEREIRA, 1979; SILVA 

JUNIOR, 1998). Nesse debate, alguns Departamentos de Medicina Preventiva das 

Universidades se apropriaram das contribuições da medicina centrada no paciente e 

medicina integral em seus processos críticos e de reconstrução de práticas de 

saúde. Essas contribuições foram resignificadas com as contribuições da Medicina 

Social Latino Americana no que tange ao papel político da Medicina em sociedades 

capitalistas (NUNES, 1994; MATTOS, 2001). Portanto, essas concepções devem ser 

compreendidas e problematizadas no contexto da Saúde Coletiva Brasileira. 

Na discussão internacional, em 2003, Brown, Stewart, Weston e Freeman 

(2010) sistematizaram os componentes interativos do processo centrado no 

paciente: 

 exploram a doença e a experiência da doença: a propedêutica 

clinica é correlacionada com as ideias, sentimentos, expectativas e efeitos na 

vida do paciente 

 entendem a pessoa como um todo: compreendem a historia de 

vida, seu contexto familiar, cultural e  social; 

 elaboram planos compartilhados com o paciente no manejo de 

problemas, levando em conta as prioridades e preferências do paciente; 

 incorporam ações de prevenção e promoção da saúde; 

 intensificam o relacionamento entre o paciente e o profissional 

de saúde: compartilhando poder decisório, compaixão, observando 

transferência e contratransferências e a consciência de si mesmo; 

 conduzem de forma realista os processos: observam o tempo e 

o ritmo das pessoas envolvidas e dos processos envolvendo equipes e a 

gestão dos recursos. 



24 
 

Estas formulações serviram para fomentar a produção de uma abordagem 

clínica e um modelo de assistência à saúde nas últimas duas décadas. 

Robinson (2008), observando a literatura internacional, traça quatro 

dimensões pelas quais a Assistência Centrada no Paciente (ACP) pode ser 

abordada: 

1) Políticas públicas: Quando a valorização de respeitar as vontades, 

necessidades e preferências do paciente, assim como provê-lo de suporte e 

educação para participar de seu próprio cuidado, ajudam a moldar a visão de 

qualidade do sistema de saúde. 

2) Econômica: uma visão derivada do consumerismo (a noção do direito 

de consumidor). O paciente como consumidor cada vez mais deve ser melhor 

informado e participar das decisões dos serviços que recebe. Os autores salientam 

que, segundo o Economic and Social Research Institute (ESRI, 2006), a ACP 

carrega conceitos que são tangíveis no consumerismo (como, por exemplo, as 

expectativas do paciente em relação à qualidade, custo e tempo), mas a noção de 

ACP abraça mais a ideia de adaptação da oferta de serviços conforme as 

necessidades dos pacientes (lógica analítica) do que a oferta de serviços 

demandados pelo paciente (lógica de consumo de produtos). 

3) Clínica: tradicionalmente, pacientes recebem assistência sem serem 

levadas em consideração suas preferências em relação ao cuidado. Na ACP, o 

contexto psicossocial e as preferências do paciente devem considerados na 

condução da assistência e a relação prestador-paciente deve focar no bem estar 

deste último. 

4) Perspectiva do paciente: segundo os autores uma dimensão essencial 

para definir a centralidade do paciente, ainda sem definição formal. Entretanto, 

estudos se esforçam para definir as prioridades do paciente na assistência, 

podemos citar alguns exemplos, como respeito, cortesia, eficiência, envolvimento 

em decisões, tempo da assistência, disponibilidade e acessibilidade, informação, 

comunicação, dentre outros aspectos. 

Uma dimensão “operacional” diz respeito à organização dos processos de 

trabalho propriamente ditos de um serviço centrado no paciente. 
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Nesse sentido, Hudson et al. (2011) publicaram um trabalho que propõe uma 

matriz para a definição de APC a partir da literatura mais proeminente. Eles 

identificaram pontos de convergência nas propostas de definição por Mead e Bower 

(2000) e Stewart et al. (2003). Segundo Hudson, a assistência centrada no paciente 

necessariamente deve perpassar as dimensões 1) “biopsicossocial”, no sentido de 

ver o paciente como um todo; 2) “paciente como pessoa”, na sua vivência com a 

doença e com o estado de estar doente; 3) “compartilhamento de poder e 

responsabilidade”, no sentido de dialogo entre médicos e pacientes na construção 

de terapêuticas mais adequadas às necessidade e  o modo de viver dos pacientes e 

sua autonomia; 4) “aliança terapêutica” (na relação médico-paciente) no sentido de 

maior proximidade, resguardando também a subjetividade do médico. 

Seguindo com o raciocínio, a dimensão “individual” é o que o próprio 

paciente define como “assistência centrada no paciente”.  

Este tipo de perspectiva foi descrito por Sofaer e Firminger (2005). Os 

autores dizem que, quando perguntados sobre o que consideram qualidade, os 

pacientes respondem algo próximo do que é o conceito de ACP. Para eles, 

qualidade inclui ter suas necessidades físicas e emocionais atendidas, ter 

assistência individualizada, serem envolvidos na assistência e decisões, ter 

profissionais com conhecimento personalizado sobre o paciente, respeitando suas 

crenças, inclusive sobre medicina não-ocidental, que se reportam ao paciente, que 

demonstram respeito, escutam, antecipam necessidades, protegem a privacidade e 

confidencialidade do paciente, profissionais que advogam ao seu favor, envolvem 

seus familiares e dão assistência equânime. 

Pode-se perceber, portanto, que a informação ao paciente, no sentido de 

provê-lo de conhecimento novo para tomada de decisão, o diálogo e seu 

envolvimento nas decisões e no processo da assistência são fatores que 

atravessam todas as três dimensões da APC.  

Essas concepções instrumentalizaram na literatura de língua inglesa o que 

se convencionou chamar de Avaliação Centrada no Paciente - AvCP (Pacient-

Centered Assessment) utilizada para avaliar serviços e programas de saúde 
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organizados ou não por essa lógica. Groene (2011) aponta a ausência ainda de um 

“padrão-ouro” de metodologias neste tipo de avaliação. 

Pacientes, usuários, pessoas ou cidadãos? 

Lee, Skött e Hansen (2009) estudaram diversos relatórios de avaliação de 

tecnologia em saúde. Tais relatórios possuíam uma seção referente às “questões 

relacionadas ao paciente”. Os autores perceberam que o termo “paciente” engloba 

todos os usuários potenciais da tecnologia, podendo ser uma pessoa, um grupo de 

pacientes ou membros da sociedade. Eles relevam que a combinação de 

experiências, percepções, expectativas e ações em relação a uma tecnologia é inter-

relacionada com a situação de vida e história do indivíduo. Sendo assim, as 

perspectivas do paciente diferem substancialmente da perspectiva do profissional. 

Essa perspectiva não é só diferente entre pacientes e profissionais. Como os 

autores pontuam, é uma questão individual. Essa mesma perspectiva é diferente 

entre pacientes. Assim, é de suma importância diferenciar o conceito de satisfação 

do paciente do conceito de experiência do paciente. Ambos carregam a percepção 

do paciente, mas diferem bastante em sua utilidade. Na literatura internacional sobre 

ACP os termos “pacientes” e “usuários” são usados como sinônimos. 

No Brasil verificamos uma importante dificuldade nas práticas avaliativas em 

vigência no que diz respeito à inclusão do olhar do usuário sobre as ações 

produzidas na política de saúde. 

De um modo geral, a participação do usuário, quando ela ocorre, se dá de 

forma representativa, por meio de um “representante” eleito ou indicado, em 

espaços formais de participação como conselhos de saúde (local, municipal, 

estadual ou nacional) instituídos pela Lei 8142/90. 

Sem negar a importância e a legitimidade atribuídas às várias formas de 

representações de usuários, nos preocupa a assimetria de poder, de informações e 

a hegemonia da lógica tecno-profissional das discussões de saúde produzindo um 

discurso e uma compreensão de fenômenos distanciada da realidade dos usuários 

(CONTANDRIOPOULOS, 2006). Compreensão esta que ignora, na maioria das 

vezes, o impacto (positivo ou negativo) das ações de políticas de saúde sobre o 

cotidiano da população. 
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Outra forma muito empregada de ouvir aos usuários é por meio de 

pesquisas de satisfação destes. A noção de satisfação de usuários segundo vários 

autores é enviesada por uma série de expectativas, muitas vezes desencontradas, 

por parte dos avaliadores e beneficiários (OLIVEIRA,1992; WILLIAMS,1994; 

SITZIA;WOOD,1997; ROSENTHAL; SHANNON,1997; CROW et al.,2002; SOFAER; 

FIRMINGER, 2005; ESPERIDIÃO; TRAD, 2006). 

Outras abordagens carecem de ser desenvolvidas para viabilizar voz aos 

usuários. 

Ao observarmos a realidade desigual da população brasileira e retomando a 

discussão de Direito à Saúde da Reforma Sanitária Brasileira, concordamos com a 

proposta de Paulo Henrique Martins de refletirmos sobre a necessidade de 

redefinirmos a noção de usuário dos serviços públicos, visando sua 

desnaturalização, no campo da avaliação e da política de saúde. (MARTINS, 2008 e 

2009). 

Para Martins (2009) a noção de usuário deve ser desnaturalizada pois 

adquire vários significados conforme se dão as relações de poder entre os diversos 

atores no cenário dos serviços públicos de saúde. Tomando essa assertiva, este 

autor nos chama atenção que: 

      “Observando-se as práticas a partir do 

sistema, em particular o estatal, percebe-se o 

usuário como uma unidade estatística social, um 

público-alvo objetivado por “determinantes sociais” 

que dão a ilusão de serem realidades fixas e 

válidas para quaisquer situações como aquelas de 

renda, de educação, de habitação, de segurança, 

de epidemias etc.. Podem ser definidas como 

variáveis macrossociológicas que tem usos 

eficazes para a gestão de sistemas hierárquicos, 

sendo insuficientes para explicar as motivações 

estruturadoras da ação humana”. (MARTINS, 

2009:75) 
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Fundamentado numa abordagem fenomenológica, o autor propõe analisar 

as práticas de saúde a partir do “mundo da vida”, do cotidiano, como referido em De 

Certeau (1994), onde o usuário público é visto como a figura de síntese - sempre 

mutável - de um processo permanente de barganha e de negociação intersubjetiva e 

voltada para a construção de um imaginário coletivo que mobiliza instantaneamente 

o Estado e a sociedade civil, formatando os espaços públicos em sociedades 

complexas. (MARTINS, 2009) 

A ação deste, ou sobre este, usuário é facilitada (condicionada e/ou 

emancipada) por fatores intersubjetivos e objetivos gerados nas tensões inevitáveis 

entre o mundo das organizações estruturadas, das instituições sociais, da 

imaginação criativa e das emoções interiores. Os fatores estruturadores da ação 

social são representados conceitualmente no cotidiano por critérios como 

reconhecimento, amor, amizade, solidariedade, confiança, responsabilidade, dádiva 

entre outros.  

Na visão do autor, quanto maior a diferenciação social (da totalidade à parte, 

da sociedade ao indivíduo) mais complexos são estes fatores condicionantes da 

ação social. E chama atenção para a expressão mais vigorosa destes fatores 

condicionantes no âmbito das instituições primárias como a família, os vizinhos, as 

interações com profissionais de saúde e outras, definindo uma dimensão 

microssociológica. Esta dimensão é relevante para compreender a dinâmica das 

redes de interação intersubjetivas na promoção da saúde e na busca ou oferta de 

cuidados.  

Com isso, o autor propõe que o desenvolvimento de metodologias de analise 

das redes sociais formadas no espaço público na interação dos sistemas 

organizacionais e do “mundo da vida” é uma forma vigorosa de compreensão mútua 

entre os diversos atores. Aponta a importância nestas metodologias da observação 

dos ”mediadores“ destas redes, tanto para produzir um efeito sinérgico nas ações de 

saúde como na compreensão das dificuldades existentes na efetividade destas 

ações. Destaca também que a visualização destas redes pelos usuários teria um 

efeito “empoderador” em suas estratégias de afirmação de direitos de cidadania. 

Defende, por fim, que as redes sociais e comunitárias interativas podem ser recursos 

importantes para conceber e  implementar novos critérios e indicadores de avaliação 
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das políticas públicas que sejam mais efetivos que os tradicionais determinantes 

sociais epidemiológicos, por integrarem, ao mesmo tempo, os fatores macro e 

microssociológicos: aqueles pensados a partir da lógica do sistema e aqueles 

pensados a partir das lógicas do “mundo da vida”. 

Vislumbramos na aproximação com este aporte teórico e metodológico a 

possibilidade da construção de práticas avaliativas que possam ser usadas como 

mediadores não humanos, manuseados por mediadores humanos, na complexa 

tarefa de adequar a oferta de serviços de saúde às necessidades dos usuários na 

perspectiva da Integralidade. Cumprir-se-ia assim o papel “iluminador” das questões 

e “empoderador” dos atores conferido pelas práticas avaliativas conforme os 

apontamentos propostos por Potvin, Gendron & Bilodean (2006). Acrescentaríamos 

ainda que essa assertiva imputa à avaliação em saúde um caráter formativo e 

humanizante de suas intervenções, podendo ser concebida como uma pratica 

cotidiana de afirmação da cidadania se constituindo em práticas eficazes de 

integralidade das ações.  

Nessa perspectiva, cabe abordar também uma nova metodologia de 

avaliação que surgiu e vem se desenvolvendo nas últimas décadas com a evolução 

das redes sociais digitais no mundo. 

 

Physician Review Websites (PRW – “Sítios de internet de opinião sobre 

médicos”) 

Em uma revisão sistemática, Emmert et al. (2012) tomam como ponto de 

partida a crise de sistemas de saúde por todo o mundo, explicitando a ineficiência, a 

falta de efetividade,  o sobre e o subtratamento, o tratar ao invés de prevenir 

doenças crônicas, dentre outros problemas (INSTITUTE OF MEDICINE, 2001), para 

apontar a falta de transparência nas relações entre os atores e nos processos como 

uma das causas mais significativas para esta mesma crise (FUNG, 2008). Criar 

maior transparência é, portanto um dos maiores desafios para melhorar a qualidade 

da atenção à saúde (LAGU, 2010). 
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Nesse tocante, um novo fenômeno vem sendo descrito na literatura 

estrangeira nesta última década, principalmente nos EUA, Reino Unido e Alemanha. 

Trata-se do surgimento dos Physician Review Websites, que traduzido para o 

português significa, aproximadamente, “sítios de internet de opinião sobre médicos”. 

Traduzimos “review” como “opinião” para transmitir o sentido de uma avaliação 

sobre uma experiência vivida que o termo em língua estrangeiro carrega. Neste 

trabalho, trataremos os mesmos como PRW. 

De fato, os PRW são portais onde pacientes realizam avaliações, objetivas 

ou discursivas, sobre médicos.  Mesmo que estes portais apresentem informações 

adicionais sobre os médicos como certificações, horário de funcionamento dos 

consultórios, possibilidade de marcação de consultas, dentre outras, o objetivo 

central é coletar e apresentar informações sobre a vivência de pacientes com um 

médico em particular e sua prática (LAGU et al., 2010; REIMANN; STRETCH, 2010). 

Os PRW têm crescido de importância e expandido em número de avaliações 

nos últimos anos, se tornando assunto que merece atenção tanto de médicos quanto 

de pacientes (SABIN, 2013; EMMERT; SANDER; PISCH, 2013; EMMERT et al., 

2012). 

Quanto ao conteúdo dos mesmos, quando falamos das avaliações 

realizadas por pacientes, em sua maioria, são de característica positiva. Um estudo 

sobre os dez PRWs mais utilizados nos EUA demonstrou que as avaliações médias 

dos médicos eram de 77% nos PRWs com escalas de 0 a 100 pontos, 3,84 em 

escalas de 0 a 5 pontos e 3,1 em PRWs com escalas de 0 a 4 pontos (KADRY et. al, 

2011) 

 No tocante das avaliações, os critérios entre os diversos PRW divergem 

bastante, chegando a atingir 137 itens diferentes de informação nos PRWs alemães. 

Destes 67 relacionados a qualidade da estrutura dos serviços, 4 aos processos, 5 

aos resultados e 63 à satisfação dos pacientes (EMMERT et al., 2012) 

Nesse sentido, considerando que o objetivo final dos PRWs é subsidiar 

escolhas dos pacientes, muitos estudos e discussões ainda são necessários antes 

de decidir que são ferramentas definitivas para uma escolha acertada por parte dos 

pacientes. Experiências americanas ainda trazem informações complementares 
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como instituição de formação do médico, títulos, ano de graduação, tempo de 

prática, dentre outras. Entretanto, o volume de informações sobre os médicos ainda 

é incipiente, não sendo representativos da experiência média dos usuários. Soma-se 

a isso o fato de não haver estratificação de risco sobre quem realiza o comentário, 

tornando o uso da informação disponível nos PRWs para decisão sobre qual médico 

ir ainda carece de maiores estudos (EMMERT; SANDER; PISCH, 2013; EMMERT et 

al., 2012). 

Mesmo assim, o espaço para diálogo e a capacidade de avaliação em 

aspectos que tangem a organização dos serviços além da perspectiva puramente 

clínica podem lançar luz sobre problemas normalmente não endereçados pelos 

médicos. Tendo, portanto, alta capacidade de gerar mudanças e melhorias nos 

serviços (SABIN, 2013). 

Dito isso, considera-se nesse trabalho que os PRWs são metodologias de 

avaliação centradas no usuário, pois tratam-se de instrumentos que podem prover o 

usuário de conhecimento para tomada de decisão e podem aumentar seu diálogo e 

participação no processo da assistência à sua saúde. 
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4. METODOLOGIA 

Para cumprir os objetivos deste estudo optamos pela pesquisa qualitativa 

(POPE; MAYS, 2005) em conteúdos disponíveis em sítios de internet que fornecem 

a possibilidade de avaliação de prestadores de serviços de saúde pela perspectiva 

do usuário. 

Para execução do estudo, optou-se por escolher websites que trabalhem 

com critérios de avaliação padronizados amplamente reconhecidos em seu país de 

origem. Sendo excluídas experiências com menor projeção. 

Foram selecionados, dessa forma, o NHS choices do Reino Unido e o NCQA 

dos EUA.  O NHS choices é o site oficial do sistema de saúde inglês, com 

reconhecimento em todo o Reino Unido como principal fonte de informações de 

saúde e sobre os serviços prestados na Inglaterra. Este portal condensa 

informações sobre órgãos avaliadores e sobre a opinião de usuários, sendo útil tanto 

para prestadores e gestores quanto para usuários. Já o NCQA se trata de uma 

empresa sem fins lucrativos dos EUA com reconhecimento internacional. Ele emite 

selos de qualificação para planos de saúde, serviços e profissionais de saúde de 

todo o país e serve de parâmetro para os Programas Federais de Seguro Saúde 

(MEDICARE e MEDCAID). 

Os sítios destas mesmas instituições serviram de fonte de informação, 

acessados no primeiro semestre de 2015.  

Para descrição das mesmas foram destacadas sua definição, sua história, 

seu tempo de existência e sua missão. Para sistematização das propostas foram 

selecionados seus mecanismos de obtenção de informações dos usuários, incluindo 

aqui os critérios de avaliação dos prestadores de serviços saúde. Por fim, para 

análise dos aspectos da integralidade envolvidos em tais metodologias, foram 

agrupadas características em seis categorias: 1) A noção de direito à saúde; 2) 

Aspectos do acesso; 3) Escuta qualificada e diálogo; 4) Vínculo e responsabilização; 

5) Aspectos formativos e 6) Resolutividade. 

A primeira categoria busca discutir a noção de saúde como um direito 

garantido pelo Estado, no sentido “empoderador” na afirmação destes direitos 
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(MARTINS, 2009) em contraposição com a noção de saúde como o produto final de 

um conjunto de serviços e procedimentos a serem comprados no mercado, como a 

ideia de ACP pela perspectiva econômica proposta por Robinson (2008).  

A segunda categoria busca analisar fatores relacionados ao acesso, este 

entendido como parte do direito à saúde garantido na “Constituição Cidadã”. São 

abordados aspectos como tempo de espera para o atendimento, facilidade de 

marcação de horário nos serviços, localização geográfica acessível ao paciente e 

quaisquer outras características que influenciem o recebimento dos serviços 

necessários em tempo hábil para suas demandas (SILVA JUNIOR e 

MASCARENHAS, 2004). 

A escuta qualificada e diálogo, no sentido proposto por Pinheiro e Silva 

Junior (2008), é a terceira categoria a ser analisada. Objetiva-se buscar 

características que tragam à luz a capacidade dos profissionais, ou da instituição, de 

compreender e dar direcionamento às diversas demandas dos pacientes. Agrega-se 

a esse conceito, a ideia de não redução do indivíduo à queixa clínica, fator crucial da 

escuta qualificada e diálogo. 

Já a quarta categoria analítica busca avaliar se as metodologias de 

avaliação abordam o vínculo e responsabilização dos profissionais e serviços, se 

estes buscam ou têm capacidade de manter uma relação de longo prazo com o 

usuário. Entende-se que é neste espaço em que se manifestam as oportunidades de 

um cuidado integral. Metodologias de avaliação amistosas à integralidade 

necessariamente perpassam o vínculo/responsabilização (SILVA JUNIOR et 

al,2008). 

A quinta categoria trata dos aspectos formativos da avaliação, no sentido de 

construir sujeitos com capacidade analítica e consciência crítica para influenciar 

suas realidades. (AYRES, 2004; SANTOS-FILHO, 2007; PINHEIRO, SILVA 

JUNIOR, 2008b, DESLANDES; GOMES, 2007; NASCIMENTO-SILVA, SILVA 

JUNIOR, PINHEIRO, 2008). 

Por fim, a sexta categoria trata da resolutividade. A resolutividade é 

considerada a partir da percepção do entrevistado sobre a solução do seu problema 
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de saúde e da capacidade do serviço em atender a demanda segundo os relatos 

dos indivíduos sobre atendimento e encaminhamento (TURRINI et al., 2008).  
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NHS CHOICES 

O NHS choices é o maior portal de saúde do Reino Unido, acumulando hoje 

cerca de 27 milhões de visitantes ao mês, com um crescimento de 76% em 2014 ao 

comparar com os dados de 2011. Seu objetivo é prover informações de forma 

acessível ao público com a finalidade de promover mais autonomia do paciente no 

cuidado à saúde. O website ajuda o paciente a fazer escolhas (“choices”) em 

assuntos que concernem sua saúde. Desde decisões sobre estilo de vida, incluindo 

tabagismo, alcoolismo e exercícios, a encontrar e usar serviços do sistema de saúde 

inglês, o NHS (National Health System – NHS, ou “Sistema Nacional de Saúde”).  

O NHS surgiu em 1948, no período pós guerra, com o objetivo de prover 

cobertura universal dos serviços de saúde baseado nos princípios da eqüidade e 

integralidade. O General Practitioner (GP), ou médico da atenção primária, 

remunerado por capitação, ocupa posição central nesse sistema. Os GP servem 

como gatekeepers e gestores financeiros do orçamento de sua carteira de 

pacientes. Após décadas de evolução e reformas, hoje a prática dos GPs, hospitais 

e prestadores de serviços de saúde em geral é altamente monitorada e avaliada, 

funcionando de forma descentralizada e com autonomia sobre o investimento dos 

excedentes do orçamento, desde que em melhorias do próprio serviço. (TANAKA; 

OLIVEIRA, 2007) 

Voltando a falar do NHS choices, o portal iniciou sua vida online em 2006, 

quando substituiu o antigo site do NHS no domínio www.nhs.uk. Atualmente, inclui 

mais de 20.000 artigos atualizados regularmente e uma grande quantidade de 

informação que serve para encontrar, escolher e comparar serviços de saúde na 

Inglaterra. O site agrega informações de diversas organizações sociais e de saúde. 

Dentre elas, podem ser citadas as mais relevantes:  

 O NHS Evidence, portal de informações de saúde destinado aos 

profissionais de saúde para ajudá-los a tomar decisões baseadas em 

evidência de forma mais rápida.  

 O Health and Social Care Information Centre (HSCIC), o 

provedor nacional de informação, dados e sistemas de tecnologia de 

informação na Inglaterra; e 

http://www.nhs.uk/
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 O Care Quality Comission (CQC), o órgão que estabelece e 

monitora os padrões de qualidade nos serviços de assistência à saúde e 

assistência social. 

Além de artigos e relatórios, o NHS choices oferece vídeos, ferramentas 

interativas e listas que permitem a comparação de serviços, incluindo hospitais, 

General Practictioners (GPs, um clínico geral com formação para a atenção 

primária), casas de cuidado ou dentistas. Também é possível avaliar e comentar 

sobre qualquer um deste serviços. 

Com esta definição, pode-se até dizer que o NHS choices é uma espécie de 

PRW. Mas certamente não se restringe somente a isso (ENGLAND DEPARTMENT 

OF HEALTH, 2015). 

Entretanto, esse pensamento de liberdade de escolha nem sempre foi bem 

visto na Inglaterra. Em 2008, Barr, Fenton e Blane iniciam uma discussão política 

sobre o surgimento do NHS choices. Eles tomam como ponto de partida declarações 

realizadas por políticos ligados ao partido new Labor, partido político da Inglaterra de 

centro-esquerda, o qual assumiu a maioria de governo após a renúncia de Churchill 

em 1945. Segundo os autores, o new Labor associa a liberdade de escolha com 

uma sociedade mais equânime. Do ponto de vista deste partido, ao dar direito à 

escolha de prestadores, diminui-se a iniqüidade, pois camadas menos favorecidas 

da sociedade terão a mesma liberdade de escolha de serviços que camadas mais 

favorecidas, as quais têm acesso a serviços de saúde privados e de planos de 

saúde. 

Os autores argumentam que a liberdade de escolha, ao contrário, promove 

mais iniquidade. Segundo eles, a camada social mais favorecida está mais apta que 

camadas menos favorecidas para realizar uma escolha melhor quando é ofertada. 

Sem entrar em maiores detalhes causais para esta hipotética iniqüidade, os 

autores sugerem que os impactos na equidade, principalmente de um ponto de vista 

econômico, devem ser monitorados por ente independente do governo. 

Contudo, não há nenhuma evidência de iniquidade que condene a liberdade 

de escolha. Pelo contrário, o NHS choices como portal de saúde oferece muito mais 
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que a liberdade dos ingleses escolherem seu médico no seu sistema público de 

saúde. O site oferece uma quantidade considerável de informação com objetivo não 

somente informativo, mas também formativo. 

Desde a explicação de mais de 840 condições de saúde e tratamentos, com 

conteúdo compartilhado pelos próprios médicos e profissionais, a guias que 

englobam manifestação sintomática, efeitos colaterais, respostas a perguntas 

freqüentes, guias em “tópicos quentes” como gestação, ansiedade, depressão, 

contracepção, demência, vacinações, promoção da saúde. O NHS choices cobre 

uma variedade de temas que ajudam não somente os pacientes a ter mais 

autonomia e cuidar de sua própria saúde assim como se informarem melhor e 

realizarem escolhas mais conscientes dentro do sistema de saúde. 

Nessa perspectiva, o portal oferece uma lista para comparação de hospitais, 

GPs (“General Practitioner”, ou: médico generalista), dentistas, serviços de 

assistência, academias, clínicas de reabilitação e serviços para condições 

específicas. Além disso, e principalmente, o NHS choices oferece o serviço de 

avaliação e comentários destes serviços, encorajando que sejam relatadas 

experiências dos próprios usuários do site ou até de parentes ou amigos, 

pressupondo que esta é uma informação estratégica para a decisão de outros 

pacientes. O site também promove o diálogo entre serviço e pacientes, dando dicas 

para os prestadores de serviços sobre como manejar as informações e comentários, 

como responder aos comentários e como usar esta avaliação para gerar melhoras 

na assistência. 

O ambiente de avaliações e comentários é sempre acomodado dentro da 

página de perfil do prestador de serviço de saúde. Este perfil permite que o usuário 

navegue com facilidade e encontre informações relevantes sobre o prestador do 

serviço. 

 

Overview (Visão Geral) 

Uma primeira parte é dedicada à identificação do prestador (nome, telefone, 

endereço, email, instruções sobre como chegar de carro, transporte publico, a pé ou 

de bicicleta. Ao lado sua nota de em uma escala de 0 a 5, com uma observação de 
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que a mesma é calculada com base na média das respostas obtidas com a seguinte 

pergunta: “Qual a chance de você recomendar este hospital a amigos e família se 

eles necessitassem do mesmo tipo de assistência ou tratamento?”. Aparentemente o 

NHS choices segue na mesma linha que Kadry et al., que afirmam que esta 

pergunta geralmente reflete as avaliações realizadas em outras categorias, podendo 

ser dispensadas avaliações criteriosas em demais aspectos. Outros aspectos do 

cuidado podem ser pinçados e explorados com maior clareza nos comentários, onde 

os pacientes têm mais liberdade para se expressar e relatar suas experiências com 

mais detalhes e através de avaliações de 1 a 5 estrelas de outros critérios, os quais 

não influenciam na nota final do serviço. 

Mais abaixo os comentários e avaliações mais recentes. No caso de buscas 

por estabelecimentos de emergência (A&E: Accidents and Emergencies), é exibido 

um mapa com todos os serviços de emergência próximos da localização desejada. 

Aqui também se encontram condensadas e resumidas informações sobre 

outras áreas. No caso de estabelecimentos hospitalares, estatísticas sobre a 

recomendação do hospital por usuários, sobre a lotação da equipe de enfermagem 

(quanto do quadro de enfermagem planejado para a unidade está ocupado, 

estratificando em turnos diurnos e noturnos e staff “registrado” e “não registrado”) e 

também informações sobre a recomendação do serviço por parte dos funcionários 

da unidade. Neste caso é especialmente interessante, pois os funcionários também 

podem recomendar o hospital como lugar para trabalhar, além de como lugar para 

receber assistência, o que demonstra que o público alvo dos comentários do NHS 

choices também engloba os profissionais de saúde. 

No caso de GPs farmácias e dentistas, a disposição das informações não 

difere muito, mas seus perfis apresentam também os horários de funcionamentos 

das unidades e consultórios. GPs e dentistas também têm em suas páginas 

especificações sobre os públicos que estão sendo atendidos, se estão abertos a 

novos pacientes, qual o corpo clínico da unidade e quais serviços online são 

ofertados (no caso dos GPs), como agendamento de consultas, repetição de 

prescrições, acesso ao prontuário e revisão de resultados de exames.  
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Nesta página inicial, os estabelecimentos de saúde também exibem a nota 

de uma avaliação realizada pelo CQC.  

Devido à quantidade e complexidade dos parâmetros utilizados e da 

metodologia aplicada por este órgão, é necessário um panorama sobre suas 

atividades. 

 

Care Quality Comission (CQC) 

O CQC é um órgão independente, regulador da saúde e serviço social na 

Inglaterra. Esta instituição opera nos moldes das comissões de acreditação, 

avaliando indicadores da assistência e comparando-os aos parâmetros nacionais. 

Os serviços regulados pelo CQC abrangem hospitais, GPs, dentistas, 

ambulâncias e serviços de saúde mental. O registro no CQC é obrigatório desde 1º 

de abril de 2013. O CQC avalia também tratamento, cuidado e serviços de suporte 

para adultos em casas de cuidado e em home care, assim como para pessoas cujos 

direitos são restritos pela Lei de Saúde Mental (Mental Health Act). 

O CQC guarda o registro destes serviços, realizando inspeções planejadas e 

inspeções não anunciadas, podendo inclusive forçar a aplicação da lei em serviços 

que não atendem às exigências mínimas. As visitas são amparadas por um 

agregado de informações chamado Monitoramento Inteligente (“Intelligent 

Monitoring”). Trata-se de um banco de dados que contem indicadores de equipe, 

pesquisas com pacientes, taxas de mortalidade, indicadores de performance do 

hospital, como tempo de espera e taxa de infecção. Baseado no Monitoramento 

Inteligente, o CQC prioriza a visita e fiscalização em instituições com maior 

probabilidade de não estarem cumprindo os parâmetros de qualidade. 

O monitoramento realizado pelo CQC da assistência prestadas pelos GPs 

abrange 37 indicadores. Avaliando dados das áreas designadas a cada clínica 

(“surgeries”) o CQC decide qual área inspecionar. O próprio website do deixa claro 

que não se trata de um ranking dos GPs, mas apenas de uma forma para decidir 

sobre as inspeções de qualidade. 



40 
 

Os indicadores acompanhados nos GPs provém de seis distintas fontes de 

informação: 

1) Quality and Outcomes Framework (QOP): um programa anual 

de premiação e incentivo a conquistas realizadas pelos GPs. Os GPs 

recebem pontos por: gerenciar doenças crônicas mais freqüentes (asma, 

diabetes...); implementar medidas preventivas (como verificar a pressão 

arterial dos pacientes periodicamente); serviços extras como pediatria e 

serviços de maternidade; a qualidade e produtividade do serviço, incluindo a 

prevenção de visitas à emergência hospitalar; cumprir o tempo mínimo que o 

GP deve passar com cada paciente em um atendimento. 

2) GP Patient Survey: uma iniciativa em conjunto com a Ipsos 

MORI, empresa privada de pesquisas, especializada em propaganda, 

lealdade de consumidores, marketing, mídia em ciência e tecnologia, 

pesquisas sociais e políticas e pesquisa de reputação. O GP Patient Survey é 

um questionário enviado por correio para a população da Inglaterra, atingindo 

2,64 milhões de postagens em 2014 (ENGLAND DEPARTMENT OF 

HEALTH, 2015). 

Os resultados dos indicadores podem ser encontrados no site gp-

patient.co.uk, onde estatísticas de cada GP são comparados com as médias 

nacionais da Inglaterra. 

A pesquisa é comparada anualmente com o ano anterior e aborda a 

experiência que os pacientes tiveram nas clínicas de atenção primária, 

avaliando aspectos como os seguintes: 

 A experiência em geral;  

 Os serviços do GP: 1) se recomendariam o GP para 

pessoas da mesma área; 2) se conseguiram marcar um horário na 

última vez que tentaram; 3) se é fácil entrar em contato com a clínica 

por telefone; 4) se o serviço da recepção é prestativo, 5) o tempo de 

espera no dia do atendimento; 6) se os pacientes têm algum GP 

preferido; 7) se for o caso, qual a freqüência que a consulta é com esse 

GP; 8) se os pacientes têm confiança no último GP que foram 

consultados;  
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 O horário de funcionamento da clínica: 1) se estão 

satisfeitos com o horário de abertura e se o horário de funcionamento é 

conveniente;  

 Sobre a marcação de consultas: 1) se os pacientes 

querem ser consultados por um GP; 2) se querem falar com alguém no 

mesmo dia ou alguns dias depois e 3) qual o meio de marcação de 

consultas: telefone, em pessoa ou online;  

 Sobre os serviços online: 1) se os pacientes estão cientes 

que podem pedir repetição de prescrições, marcar horários e acessar o 

seu prontuário pela internet; e 2) qual a freqüência que usam estes 

serviços;  

 Sobre serviço out-of-hours, quando as clínicas de atenção 

primária não estão abertas: 1) se foi fácil contatar o serviço; 2) o tempo 

necessário para receber assistência; e 3) se confiam no médico que os 

atendeu;  

 Sobre o autocuidado: 1) se o paciente tem confiança no 

seu autocuidado, sua mobilidade e capacidade de realizar atividades 

diárias; 2) se tem tido problemas com ansiedade ou depressão ou 

problemas com dor ou desconforto; e 3) se sofrem limitações nas 

atividades por motivo de doença ou lesão;  

 Sobre o planejamento de sua assistência: 1) se há um 

plano terapêutico escrito;, 2) se estabeleceram objetivos de saúde; e 3) 

se realizam isso com um profissional de saúde regularmente; e  

 Resultados com serviços odontológicos. 

 

3) Electronic Prescribing Analysis and costs (ePACT): Trata-se da 

análise e estudo de custo das prescrições realizadas na Inglaterra. É um 

banco de dados que fornece indicadores quanto a orçamentos, tipos de 

droga, custos, áreas de atuação da atenção primária, dentre outros 

parâmetros. 

4) Hospital Episode Statistics: um grande armazenador de dados 

de diversas fontes que permite a análise destes dados, os quais contém 
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detalhes sobre todas admissões, serviços ambulatoriais e atendimentos por 

acidentes e emergências dos hospitais de toda a Inglaterra. A sua finalidade 

consiste em subsidiar a análise de políticas públicas, avaliar a efetividade da 

assistência, dar suporte ao planejamento de saúde local, informar sobre a 

escolha de pacientes, dentre outras funções. 

5) Information Centre Indicator Portal: este portal agrega uma série 

de indicadores estratégicos para profissionais de saúde, do serviço social e 

para especialistas em análise de informações. Ele é composto por um 

conjunto de indicadores acompanhado pelo Grupo de Comissões Clínicas 

(usados para comparação entre áreas e designação de prioridades), um 

compêndio de indicadores populacionais e epidemiológicos, um grupo de 

indicadores que servem para análise de iniqüidades locais, como 

desemprego, pobreza, crime e educação, indicadores da prática dos GPs, 

indicadores dos resultados gerados pelo serviço social a populações que 

precisam de suporte e relatórios sobre a qualidade de serviços do NHS, 

indicadores de resultado da atuação do NHS e indicadores de mortalidade. 

6) NHS Comparators: trata-se de um serviço analítico comparativo 

para prestadores e comissários (“comissioners”). Com objetivo de melhorar a 

qualidade da assistência, os indicadores permitem o estabelecimento de 

parâmetros e a comparação de atividade e custos em níveis local, regional de 

nacional. 

Com os indicadores à disposição e a prioridade de áreas e unidades para 

inspeção, o CQC realiza suas visitas. Tais visitas buscam informações em grupos de 

pessoas locais, grupos de voluntários, pessoas que usam o serviço, os próprios 

prestadores e outras partes interessadas. 

A inspeção é realizada por profissionais ou staff clínico, especialistas da 

área, pessoas que usam o serviço ou cuidadores. A metodologia envolve conversas 

com usuários, cuidadores, a formação de grupos focais com profissionais e usuários, 

observação da assistência, entrevistas com gestores e visitas fora do horário de 

funcionamento ou sem aviso prévio. 

As informações buscadas, as quais irão compor o relatório final, são 

divulgadas em relatórios, abrangendo cinco espectros da avaliação dos serviços: a 
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segurança, a efetividade, cuidado (no sentido de escuta, respeito, privacidade, 

envolvimento dos familiares, dignidade, dentre outras características presentes nos 

relatórios), a capacidade de responder às demandas dos pacientes e se estão sendo 

bem liderados (avaliando os gestores pela perspectiva dos trabalhadores, incluindo 

aqui se os funcionários são submetidos a estresse ou horas extras em comparação 

com a média nacional). 

O site do CQC disponibiliza todos os relatórios emitidos de suas visitas no 

endereço www.cqc.org.uk e em cada uma destas cinco categorias recebe uma nota, 

acompanhada de uma cor ou figura, que obedece a escala a seguir: 

 Ilustre/marcante (Outstanding): o serviço está excepcionalmente 

melhor que as expectativas do CQC, marcado por uma estrela verde. 

 Bom: o serviço atinge as expectativas, marcado por um círculo 

verde. 

 Necessita de melhora: o serviço não atendeu expectativas e o 

CQC comunicou como melhorar, marcado por um círculo amarelo. 

 Inadequado: O serviço está ruim e foram tomadas medidas 

legais contra o prestador, marcado por um círculo vermelho. 

 Sem nota ou com nota suspensa: Existem serviços que o CQC 

não pode avaliar ou está em apelo pelo prestador, marcado por um círculo 

cinza. 

Além das notas gerais dentro dos cinco critérios mencionados acima, o CQC 

apresenta, para cada prestador avaliado, uma avaliação de serviços específicos do 

prestador.  

No caso de hospitais, é dada uma nota para cada serviço (emergência, 

maternidade, CTI, pediatria, cuidados paliativos, ambulatório, etc) na mesma escala 

de notas das notas gerais.  

No caso dos GPs e clínicas de atenção primária, estas notas servem para 

avaliar a atenção a idosos, portadores de doenças crônicas, famílias, crianças e 

jovens, pessoas em idade de trabalho, incluindo estudantes e recém aposentados, 

pessoas em situação de vulnerabilidade e pessoas com problemas de saúde mental, 

incluindo demência.  

http://www.cqc.org.uk/
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Já as care homes e os serviços home care não recebem notas para outros 

critérios, mas são apresentadas listas das características dos serviços, como por 

exemplo, se oferecem acomodações para pessoas com necessidade de cuidadores, 

se há serviços específicos para pacientes com demência, para idosos ou com 

deficiência física, dentre muitas outras categorias.  

A avaliação de serviços à comunidade ainda é incipiente, iniciando no ano 

passado, com foco em comunidades com dificuldade de aprendizado, na saúde 

mental e dependentes químicos. Não há muitas experiências e resultados, mas já 

tem um molde de avaliação interessante onde são divulgados, além das notas 

gerais, os serviços prestados por estes centros, como a existência de procedimentos 

diagnósticos e de screening, serviços de planejamento familiar, serviços para 

pacientes com problemas de aprendizado, de saúde mental ou deficiência física, 

dentre outros. 

Explicada a metodologia de avaliação e o trabalho realizado pelo CQC, vale 

notar que muitos estabelecimentos disponíveis no NHS choices não receberam 

visitas do CQC e, portanto, não tem sua nota de avaliação disponível no site. 

 

Departamentos e Serviços 

Esta página do perfil é consideravelmente mais útil quando se trata de um 

hospital. No caso destes, é exibida uma lista dos departamentos do hospital 

(emergência, maternidade, pediatria...). Para cada um dos departamentos há uma 

avaliação do staff da enfermagem de cada enfermaria e uma avaliação da qualidade 

de se trabalhar nessa enfermaria. Essas avaliações compõem às avaliações 

correspondentes na página de “visão geral” de cada hospital. Ainda é possível ver 

quais serviços são prestados em quais departamentos, como por exemplo 

neurologia, dentro do departamento de pediatria. Em cada serviço é indicado o 

tempo de espera de um paciente externo para marcar consulta.  

No caso dos GPs, essa sessão serve para mostrar alguns outros serviços 

prestados nas clínicas de atenção primária, como unidades de lesões menores e 

seu horário de funcionamento. 
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Instalações 

Esta sessão trata, como o nome diz, das instalações dos prestadores. 

Explicita se há suporte em braile para deficientes visuais ou suporte com telefones 

com tela para deficientes auditivos, se o estacionamento é adaptado para deficientes 

físicos, assim como os banheiros, dentre outras características. 

Também é oferecida uma lista onde se pode navegar diretamente para os 

comentários realizados em relação às instalações do estabelecimento (recepção, 

telefone, cama, banheiros, cadeiras de roda, etc). 

 

Staff 

Uma sessão que apresenta uma lista da equipe médica com seus números 

de registro em conselho de classe, especialidades, qualificações. Também 

apresenta uma lista separada da equipe administrativa e responsáveis. 

 

Perguntas Frequentes 

Esta sessão, presente somente em perfis de clinicas de atenção primária, 

apresenta respostas da clínica a perguntas freqüentes que podem surgir no dia a dia 

do funcionamento da mesma, abrangendo desde orientações sobre como proceder 

em casos de emergência ou em caso de necessidade de marcar horário, por 

exemplo. 

 

Performance 

Nessa sessão, a qual é exibida somente nos perfis de GPs, são 

disponibilizados arquivos e informações concernentes ao Grupo de Participação do 

Paciente (Patient Participation Group). Este é um grupo formado por uma amostra 

representativa da população alvo da clínica de atenção primária. Trata-se de uma 

iniciativa que busca aumento do diálogo e participação do paciente na tomada de 
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decisões. Os critérios avaliados por este grupo abrangem a recomendação do 

serviço a outros, a facilidade de contato com médico ou enfermeiro quando 

necessário, o tempo de espera na clínica.  

Na sessão de “Performance” também são exibidos resultados do Improving 

Practice Questionaire (Questionário de melhoria na assistência). Aplicado por 

empresa terceirizada, ocasionalmente contratada pela clínica para realizar pesquisa 

com a população alvo. Este é um questionário bem detalhado. Abaixo seguem os 

critérios de avaliação utilizados na pesquisa de uma clínica em Londres escolhida 

aleatoriamente a título de exemplo. Cada critério pode ser classificado como pobre, 

justo, bom, muito bom e excelente. 

 Sobre a assistência: o nível de satisfação com o horário de 

funcionamento, facilidade de contato telefônico, satisfação com o dia do 

agendamento, chance de ver um médico ou enfermeiro em 48h, de ser um 

médico ou enfermeiro de sua escolha, de falar com o mesmo no telefone 

quando necessário, o conforto da sala de espera e o tempo de espera na 

clínica. 

 Sobre o médico ou enfermeiro: satisfação geral, a cordialidade 

com que foi tratado, sua capacidade de escuta ao paciente, a segurança que 

o médico ou enfermeiro passou, a confiança no seu trabalho, o respeito, o 

tempo dedicado à minha visita, a consideração com minha situação pessoal 

em aconselhar no tratamento, sua preocupação com o paciente como 

pessoa, sua capacidade de ajudar o autocuidado e a recomendação a outros 

pacientes. 

 Sobre a equipe: a forma como foi tratado pela equipe, respeito 

e confidencialidade, a qualidade de informações sobre o serviço. 

 Outros: se há oportunidade de realizar elogios ou críticas ao 

estabelecimento, sobre a qualidade da informação ofertada pelo serviço nos 

assuntos de prevenção e promoção da saúde (uso de álcool, tabagismo, 

nutrição, etc), a disposição de sistemas de lembrança de revisões clínicas, o 

respeito da clínica ao seu direito de buscar segunda opinião. 
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Aliado a estes resultados, esta sessão também exibe a recomendação do 

estabelecimento e alguns outros indicadores gerados pelo GP Patient Survey, já 

explicado anteriormente. 

 

Contato 

Esta é uma sessão com as informações para se entrar em contato com as 

unidades, incluindo não só telefones e área de atuação (no caso dos GPs), mas 

também um mapa com orientações de acesso, assim como informações sobre 

estacionamento, como a disponibilidade de estacionamento para deficientes, 

número de vagas e preço. 

 

Opiniões e notas (Review and ratings) 

Esta sessão, como o nome já indica, apresenta as opiniões dos usuários e 

as notas que atribuíram em suas avaliações, todas em escala de 0 a 5 estrelas. 

Como dito anteriormente, a nota de maior destaque, tida como nota geral do 

estabelecimento, é baseada na pergunta para o usuário se o mesmo recomendaria o 

prestador para parentes e amigos. 

Além da nota geral, são apresentadas notas em categorias que variam de 

acordo com o tipo de estabelecimento. 

 Para as clínicas de atenção primária, os critérios são: a 

capacidade de contato telefônico, possibilidade de marcação de horários 

quando desejado, se a equipe tratou o paciente com dignidade e respeito, se 

o paciente foi envolvido nas decisões da assistência e tratamento e se a 

clínica oferece informação correta e atualizada do horário de funcionamento e 

sobre os serviços. 

 Para as clínicas odontológicas os critérios diferem um pouco. Os 

horários são avaliados de acordo com o tempo que se deve esperar para 

conseguir ser atendido. Ainda são mantidos os critérios do tratamento com 

dignidade e respeito e envolvimento em decisões. Além destes, é perguntado 
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se a informação dada pela clínica sobre custo do tratamento é satisfatória e 

se o paciente está satisfeito com o resultado do tratamento. 

 Os hospitais são avaliados de acordo com: a satisfação do 

paciente quanto à limpeza dos ambientes, quanto à cooperação da equipe do 

hospital, quanto ao tratamento ao paciente com dignidade e respeito, quanto 

ao envolvimento do paciente nas decisões em relação à assistência e quanto 

a satisfação do paciente com acomodações de mesmo sexo. 

 As farmácias, por sua vez, são avaliadas apenas pela 

recomendação a conhecidos. 

 Demais tipos de estabelecimento não entraram na análise por 

apresentarem categorias analíticas quase iguais ou idênticas às supracitadas. 

A seguir o perfil do prestador oferece os comentários realizados pelos 

pacientes, sempre com a resposta do prestador ou sinalizando caso esta não ainda 

tenha sido realizada. No caso dos hospitais, sempre é especificado sobre qual 

serviço do hospital o paciente está comentando. 

 

Deixar opinião 

Esta última sessão oferece a oportunidade de classificar em notas de 0 a 5 

estrelas cada estabelecimento ou GP, sempre dentro das categorias enumeradas 

anteriormente 

Além disso, há um espaço para comentários, onde o próprio NHS choices 

explica que quanto mais detalhado o comentário, maior será o subsídio para 

melhora do prestador. Após especificar a data e, no caso dos hospitais, o 

departamento de assistência, o usuário preenche o email e submete sua opinião, 

anônima ou não. Para que a opinião seja validada, é necessário acessar o email 

especificado. No final o NHS choices agradece o feedback e oferece um link para 

sua sessão de hábitos saudáveis. 
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Política de comentários 

Os comentários realizados pelos usuários não são livres de regulação pelo 

NHS choices. Assim sendo, os que não obedecerem as normas podem ser 

excluídos ou o usuário pode até ser bloqueado para a realização dos mesmos. O 

desrespeito à privacidade de pacientes ou funcionários, linguagem obcena, 

propaganda, mencionar medicamentos ou marcas sem contexto apropriado, 

escrever em caixa alta (é como se estivesse gritando), postagens repetidas 

seguidas, falta de civilidade, promoção de estilo de vida imoral (tabagismo, etilismo, 

etc) estão entre os muitos motivos para exclusão e bloqueio. 

É importante frisar que os comentários no NHS choices são opiniões, e não 

um espaço para reclamações formais. O site oferece um passo-a-passo sobre como 

realizar as mesmas. 



50 
 

NCQA 

O NCQA – National Commitee for Quality Assurance (Comitê Nacional de 

Garantia da Qualidade) é uma organização sem fins lucrativos dedicada a melhorar 

a qualidade da assistência à saúde nos EUA.  

Fundado em 1990, o NCQA trabalha com a idéia de “selo de qualidade”. 

Organizações que ostentam este símbolo precisam, antes disso, passar por uma 

revisão rigorosa e reportar sua performance anualmente aos avaliadores do NCQA. 

Hoje o próprio órgão estima a cobertura de 136 milhões de pessoas assistidas pelas 

instituições que participam de seus programas. 

Para consumidores e empregadores, o selo significa que a organização é 

bem gerenciada e oferta serviços e assistência de alta qualidade (NCQA, 2015). 

Nesse tocante, o NCQA desenvolve os padrões de qualidade e a metodologia de 

aferimento da performance para uma ampla gama de organizações de assistência à 

saúde. 

O modelo de funcionamento do NCQA não está dissociado de seu contexto 

de existência. Conill, em 2006, descreve o sistema norte-americano como pluralista 

empresarial permissivo. O Departamento de Saúde norte-americano, equivalente ao 

Ministério da Saúde brasileiro, se ocupa do controle de epidemias, doenças 

transmissíveis e educação sanitária, ficando o setor privado com a prestação de 

serviços curativos. Nos Estados Unidos não existe o direito à saúde, mas sim o 

direito de consumidor dos serviços de saúde. Mesmo sendo uma noção de direito, 

na prática a operação do sistema é bem diferente. 

Os cidadãos norte-americanos têm acesso aos serviços majoritariamente 

por seguros de saúde. Entretanto, o  Estado norte-americano oferece, por sua vez, 

um seguro especial para idosos chamado “Medicare” e um programa assistencial 

para pessoas com comprovada situação de pobreza chamado “Medicaid”.  

A Lei de Proteção e Cuidado ao Paciente, também conhecida como “Obama 

Care”, foi sancionada em 2010 e representa a maior reforma no sistema norte-

americano das últimas décadas. Através de subsídio ao pagamento dos seguros de 

saúde e da obrigatoriedade à contratação, dentre muitas outras medidas, esta lei 

visou ampliar o acesso a seguros de saúde nos Estados Unidos. Tal medida 
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reafirma a noção americana de saúde. Não se amplia diretamente o direito à saúde, 

mas sim o direito ao consumo de serviços de saúde (EUA, 2010) 

Inserido no modelo de atenção à saúde praticado pelos EUA, o NCQA 

pressupõe que a saúde seja um serviço, ou bem, adquirido através da compra. Os 

desafios enfrentados pela gestão da saúde norte americana ficam evidentes na 

proposta metodológica de avaliação do órgão avaliador. O controle limitado sobre a 

articulação da rede de prestadores é claramente refletido nos critérios dos 

programas. 

Dito isso, o NCQA, como empresa, busca receita através da venda de 

materiais e serviços que subsidiem todo o processo de vistoria e avaliação. Isso 

promove um verdadeiro mercado em torno dos processos envolvidos em suas 

acreditações. Assim sendo, vale dizer que esta pesquisa não teve acesso a alguns 

documentos por serem documentos cujo conteúdo é restrito somente aos que 

pagaram pelo mesmo. 

O NCQA divide seus selos em três categorias distintas:  

Programas de acreditação: busca ajudar organizações a conseguir bons 

negócios, atingir metas regulatórias e se distinguir da competição. Eles podem ser 

direcionados a planos de saúde, a prestadores, a organizações que contratam 

planos de saúde, a organizações com interesse em programas de bem estar e 

promoção da saúde e para clientes do NCQA. 

Certificação: é um subconjunto dos padrões e guidelines dos produtos de 

acreditação e são apropriados para organizações que oferecem serviços específicos 

e não programas integrais. 

Reconhecimento (Recognition): este selo tem o objetivo de subsidiar 

empregadores, planos de saúde, pacientes e consumidores a fazer decisões 

informadas baseadas em qualidade. Segundo o site do NCQA, a participação de 

clínicas e médicos no programa de reconhecimento demonstra que se preocupam 

com a qualidade da assistência. 

Para análise dos critérios de avaliação utilizados pelo NCQA é necessário 

explorar os detalhes de cada tipo destes produtos. 
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Acreditação 

O NCQA oferece programas de acreditação para tipos diferentes de 

organização. Os parâmetros diferem de acordo com cada tipo de programa. 

 

a) Acreditação para planos de saúde 

O NCQA estima a cobertura de 136 milhões de pessoas assistidas pelas 

instituições que participam do programa. Os programas abrangem diferentes tipos 

de planos de saúde em funcionamento nos EUA (à saber: Health Maintenance 

Organizations, Preferred Provider Organization e Point of Service Plan). A nota final 

do processo pode ser: “negada”, interina (terá uma nova avaliação em 18 meses), 

provisória, acreditada e louvável. 

Os critérios de avaliação do NCQA são baseados em resultados de 

performance clínica, como os indicadores do Healthcare Data and Information Set 

(HEDIS), e experiência do consumidor  CAHPS (Consumer Assessment of 

Healthcare Providers and Systems). 

Segundo o portal do NCQA, o HEDIS é usado por mais de 90% dos planos 

de saúde dos EUA. Trata-se de um conjunto de indicadores que especificam como 

organizações coletam, auditam e reportam informação de performance nas áreas 

clínicas mais prementes e em dimensões da satisfação do consumidor e experiência 

do paciente, seguem abaixo as categorias utilizadas pelo HEDIS: 

Efetividade da assistência – aborda aspectos da clínica como taxas de 

vacinação, screening de câncer cervical, uso de espirometria em avaliação de 

DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica), tratamento com beta bloqueadores em 

pacientes pós-infartados, acompanhamento após alta de pacientes com doença 

mental, gerência do risco de queda, dentre outros. 

Acesso/Disponibilidade da assistência – acesso de adultos a serviços de 

prevenção e ambulatoriais, acesso de crianças e adolescentes a médicos de 

atenção primária, tempo para resposta ao contato telefônico, inicio e manutenção de 

tratamento para álcool ou dependência química, assistência prenatal e pós-parto, 



53 
 

visita anual ao dentista uso de assistência psicossocial para crianças e adolescentes 

em uso de antipsicóticos. 

Utilização e uso relativo de recursos (Utilization and Relative Resource 

Use) – freqüência de assistência prenatal corrente, visitas clínicas por crianças 

saudáveis, assistência ambulatorial, identificação de serviços de álcool, drogas e 

saúde mental, uso relativo a pacientes com diabetes, com problemas 

cardiovasculares, hipertensão, DPOC e asma. 

Informação descritiva do plano de saúde – subscrição por produto, por 

estado, diversidade de línguas dos membros, diversidade étnica, dentre outros. 

Experiência com a assistência – Pesquisas realizadas pelo CAHPS e 

dados relacionados a crianças com doenças crônicas. 

Ainda falando de experiência da assistência, em 1995, a Agência de 

Pesquisa e Qualidade na Atenção à Saúde (Agency for Healthcare Research and 

Quality - AHRQ) lançou o primeiro programa CAHPS em resposta à falta de 

informação sobre a perspectiva dos clientes sobre os planos de saúde. O objetivo 

inicial era desenvolver pesquisas padronizadas que gerassem informações 

comparáveis sobre a experiência de pacientes com a assistência, assim como gerar 

ferramentas e recursos para dar suporte a pesquisas comparativas para informar o 

público e melhorar a qualidade da assistência. 

As pesquisas CAHPS abordam experiências distintas, podendo abrangir 

várias modalidades, como, por exemplo: com planos de saúde, consultórios 

médicos, planos de saúde mental, hospitais, centros de diálise e casas de repouso, 

centros de hemodiálise, assistência cirúrgica, entre outras.  Dentre essas, as 

pesquisas mais utilizadas por outros órgãos, assim como pelo próprio NCQA, são as 

sobre planos de saúde, sobre hospitais e as sobre atenção primária e ambulatório 

Os tópicos que ordenam estas pesquisas são: a comunicação com 

profissionais de saúde; o acesso à assistência e à informação; o serviço de 

atendimento ao cliente; e a coordenação da atenção à saúde. Vale dizer, também, 

que a metodologia utilizada nestas pesquisas obedece a alguns princípios: 
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 Perguntar sobre aspectos da assistência sobre os quais o 

paciente ou o participante é a melhor ou única fonte de informação 

 Perguntar sobre quais aspectos da assistência são considerados 

os mais importantes pelo paciente 

 Perguntar sobre a opinião dos pacientes sobre a assistência 

recebida 

 Refletir contribuições de um grande espectro de partes 

interessadas, como: pacientes, clínicos, administradores entidades de 

acreditação e legisladores. 

 Fazer uso de pesquisa e ferramentas já existentes 

 Padronização para garantir que coleta de dados, analise e 

relatório sejam consistentes para outros pesquisadores 

Os dados sobre planos de saúde são divulgados pela CAHPS em relatório 

anual (ROCKVILLE, 2015). A população-alvo das pesquisas abrange quatro tipos de 

assistência diferente: adultos no programa Medicaid (programa federal norte-

americano que fornece benefícios de assistência a saúde para a população de baixa 

renda), crianças no programa Medicaid, Programa de seguro de saúde das crianças  

(Children’s Health Insurance Program – CHIP;uma expansão do Medicaid a crianças 

de famílias com rendas acima do escopo originaldo programa) 

(https://www.healthcare.gov/medicaid-chip/childrens-health-insurance-program/) e 

população assistida pelo Medicare (programa federal norte-americano que dá 

benefícios de seguros de saúde a pessoas com mais de 65 anos ou elegíveis a 

benefícios da seguridade social) (NCBI, 2015). 

Os critérios utilizados no questionário CAHPS são organizados em oito 

áreas de avaliação:  

1) Capacidade de conseguir a assistência necessária: nesse caso, 

facilidade para agendar consultas e procedimentos. 

2) Capacidade de conseguir a assistência rapidamente, no 

momento em que o paciente entrevistado julga necessário; 

3) Quão bem os médicos se comunicam: qual a frequência com a 

qual o médico explica as coisas de forma fácil de entender, a frequência com 

a qual o médico escuta atentamente, a frequência com a qual o médico 
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demonstra respeito pelo que o paciente teve a dizer e a frequência com a 

qual o médico gastou tempo o suficiente com o paciente. 

4) Informação provida pelo plano de saúde e serviço de assistência 

ao consumidor e se a equipe do plano tratou o entrevistado com cortesia e 

respeito. 

5) Avaliação do médico pessoal em escala de 0 a 10, onde 0 é a 

pontuação mais negativa e 10 a pontuação mais positiva;  

6) Avaliação do médico especialista em escala de 0 a 10, onde 0 é 

a pontuação mais negativa e 10 a pontuação mais positiva; 

7) Avaliação de toda a assistência à saúde em escala de 0 a 10, 

onde 0 é a pontuação mais negativa e 10 a pontuação mais positiva;  

8) Avaliação do plano de saúde em escala de 0 a 10, onde 0 é a 

pontuação mais negativa e 10 a pontuação mais positiva. 

Para os quatro primeiros critérios, os quais não se envolve a avaliação em 

escala de 0 a 10, as notas possíveis são: “nunca/às vezes”; “frequentemente” e 

“sempre”.  

 

b) Acreditação e Certificação para programas de gerenciamento de 

doenças (Disease Management) 

Com foco em pacientes portadores de insuficiência cardíaca, doença 

vascular isquêmica, DPOC, asma ou diabetes, esta modalidade de acreditação 

também oferece subconjuntos de selos de qualidade chamados de “certificação”. 

Embora se trate de outro tipo de selo, os parâmetros de avaliação são os mesmos.  

O NCQA não disponibiliza os indicadores diretamente, mas faz um 

panorama sobre as diretrizes que servem para definir os indicadores. Neste caso, a 

avaliação é dividida em sete categorias, as quais seguem abaixo: 

Programas baseados em evidência: se a organização faz uso de evidência 

clínica para desenvolver o conteúdo do programa. Os critérios abrangem o uso de 

protocolos e diretrizes baseados em evidência para gerar conteúdo para pacientes e 
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médicos, assegurar que todo o conteúdo é consistente com estes mesmos 

protocolos e assegurar um médico apropriado para supervisão dos programas 

Serviços para o paciente: se a organização trabalha com o paciente, 

estimulando comportamento de autocuidado que melhore os resultados. Os critérios 

abrangem o uso de dados clínicos para rastreio e seleção de participantes e 

estratificação em diferentes níveis de intensidade do serviço, integração de 

informação do paciente para produzir informações úteis no nível do paciente, alistar 

e aferir a participação ativa de pacientes elegíveis, dar suporte ao autocuidado com 

informação testada pelos clientes, coaching, lembretes e referências, declarar 

compromisso com os direitos do paciente, incluindo o do mesmo sair do programa 

quando desejar e expectativas de responsabilidades dos pacientes e encorajar 

comunicação entre médico e paciente. 

Serviços para o médico: se a organização dá suporte ao médico, provendo 

informações em tempo hábil sobre os pacientes. Aqui são envolvidos parâmetros 

que verificam aspectos do serviço acerca o suporte aos médicos nas 

recomendações para doenças crônicas, a oferta de feedback em oportunidades da 

assistência que necessitam de maior atenção e serviços que declarem o 

compromisso aos direitos do médico e encorajam os mesmos a trabalhar com o 

programa para coordenar a assistência ao paciente 

Coordenação da assistência: se a organização torna a informação sobre o 

paciente acessível ao mesmo e aos médicos.  Os princípios desta sessão incluem 

dar informação aos pacientes e aos médicos em relação ao progresso dos pacientes 

em direção as metas de saúde, coordenar referências e ofertar informação relevante 

à coordenação da assistência. 

Aferição e melhoria da qualidade: esta sessão visa garantir princípios do 

bom aferimento, incluindo a aferição da qualidade pela organização e para cada 

condição de saúde gerenciada, incluir todos pacientes elegíveis da população, usar 

dados de avaliação do médico e do paciente para avaliar a experiência com o 

programa, aferir custo e eficiência do programa e analisar dados de performance, 

tomando ação para melhoria da qualidade e demonstrando melhora na performance. 
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Operações do programa: os princípios desta sessão são assegurar o 

acesso dos pacientes e médicos à organização de forma conveniente, ofertar 

serviços para pacientes com necessidades especiais, empregar pessoal qualificado, 

provendo-os do treinamento necessário, especificando a qualificação do pessoal que 

dá informação aos pacientes, divulgar atividades de marketing, responder 

apropriadamente a reclamações realizadas por médicos ou pacientes, usar a 

informação disponível para resolver problemas de segurança do paciente e proteger 

a privacidade da informação. 

Aferição da performance: a organização deve aferir sua performance 

regularmente e compará-la com padrões reconhecidos e baseados em evidência. 

Organizações que atingem este objetivo recebem a o selo de “Acreditado com 

Relatório de Performance”. 

A partir dos valores destes indicadores, o NCQA pode conferir, ou não, seu 

selo de qualidade para o prestador. Este tipo de acreditação está disponível para 

planos de saúde e empresas que contratam planos de saúde. 

 

c) Acreditação para programas de gerência de caso (Case 

Management) 

Segundo o NCQA, esta é uma acreditação complementar a outras atividades 

de avaliação e acreditação. Embora o site do órgão diga que se trata de uma 

metodologia de avaliação centrada no usuário, ele não explicita quais parâmetros 

são utilizados exatamente. Entretanto, em linhas gerais, o NCQA deixa claro que 

trata-se da avaliação de processos dos programas de gerência de caso e como eles: 

 Identificam pessoas em necessidade de gerencia de caso 

 Escolhem os serviços corretos para os pacientes e monitoram 

suas necessidades no decorrer do tempo 

 Desenvolvem planos terapêuticos personalizados 

 Monitoram pessoas para assegurar que as metas sejam 

alcançadas e ajustes sejam feitos 
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 Gerenciam comunicação entre prestadores e compartilham 

informação de forma efetiva enquanto o paciente transita entre os diferentes 

lugares e momentos da assistência 

 Constroem mecanismos de proteção ao consumidor, de forma 

que os usuários tenham acesso a equipe qualificada 

 Mantém informações de saúde seguras. 

Este tipo de acreditação está disponível para planos de saúde e empresas 

que contratam planos de saúde. 

d) Acreditação para programas de bem estar e promoção da saúde 

Segundo o NCQA, o foco deste selo é assegurar que empregadores 

escolham os seus prestadores de forma que melhore a saúde da força de trabalho 

de sua empresa e diminua o absenteísmo. O acesso aos critérios de avaliação 

propriamente ditos só é feito mediante pagamento, mas o órgão delineia os aspectos 

analisados nas suas inspeções: 

 Como os programas de bem estar são implementados no 

trabalho 

 Como serviços como o coaching podem estimular/informar 

participantes e melhorar sua saúde 

 Como informação privada de saúde é protegida 

Este tipo de acreditação está disponível para planos de saúde, prestadores, 

organizações que contratam planos de saúde e pra outros tipos de organização. 

e) Acreditação para Organizações de assistência responsável 

Este selo serve para organizações demonstrarem sua habilidade em 

melhorar qualidade, reduzir custos e coordenar a assistência. O processo de 

avaliação da Acreditação para Organizações de Assistência Responsável foi 

construído a partir do programa de reconhecimento das “residências de saúde 

centradas no paciente” (PCMH – Patient Centered Medical Home), o qual será 

abordado mais adiante. 

A metodologia de avaliação envolve indicadores do HEDIS em conjunto com 

indicadores específicos deste programa. Como de costume, não explicitando a 
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participação direta do usuário na formulação dos indicadores e parâmetros. Os 

mesmos seguem abaixo: 

 Estrutura e operação 

 Acesso a prestadores: se a organização oferece uma gama 

completa de serviços de saúde aos pacientes (atenção primária, atenção 

terciária, serviços baseados em residência e na comunidade) 

 Atenção primária centrada no paciente: se a organização dá 

acesso à assistência centrada no paciente e às “residências de saúde” 

(Medical Homes). 

 Gerenciamento da assistência: se há oferta de recursos para 

dar suporte a atividades de gerenciamento da assistência 

 Responsabilidades e direitos do paciente: se há comunicação  

da performance da organização para os pacientes e se há transparência 

sobre as formas de pagamento para os prestadores 

 Relatório de performance e de melhoria da qualidade: se a 

organização coleta e comunica este tipo de informação 

 

f) Acreditação e certificação de grupo de usuários 

Os usuários dos quais o NCQA fala nessa sessão são usuários do sistema 

de avaliação do NCQA, ou seja, representantes das empresas. Trata-se de uma 

forma de colaboração entre NCQA e instituições, não abordando a realidade dos 

usuários dos serviços de saúde. 

 

Certificação 

Como dito anteriormente, as certificações são selos de qualidade a 

subgrupos de atividades originalmente avaliadas em programas de acreditação. 

Neste caso, o foco é em programas específicos e menos abrangentes. 

O site do NCQA não esclarece quais os indicadores usados na maioria dos 

programas, subentende-se, portanto, que se tratem de avaliações dos processos 

das organizações participantes do processo de certificação e de indicadores 



60 
 

componentes do HEDIS, não levando em conta o usuário como fonte de 

informações. Os programas envolvem as organizações de verificação de 

credenciais, o gerenciamento de doenças, gerência de caso, assistência 

multicultural à saúde, qualidade de médicos e qualidade hospitalar, bem-estar e 

promoção da saúde, acreditação de grupo de usuários (do NCQA) e a certificação 

de expertise em PCMH. Este último trata-se de um selo de expertise conferido a 

profissionais que participam de um curso com aulas e são aprovados em uma 

avaliação sobre os conhecimentos concernentes às PCMH. 

 

Reconhecimento 

O “reconhecimento” é o selo dado pelo NCQA para clínicas e profissionais 

liberais. Segundo o próprio site da instituição, este selo tem o intuito de demonstrar 

aos empregadores, planos de saúde, pacientes e consumidores que a clínica (ou o 

médico) se preocupa com a qualidade da assistência e faz uso dos últimos 

protocolos clínicos para assegurar que os pacientes recebam a melhor assistência 

no tempo certo. 

a) Programa de Reconhecimento em Diabetes / Programa de 

Reconhecimento em Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) e Acidente 

Vascular Encefálico (AVE) / Programa de Reconhecimento em Dor nas 

Costas (back pain) 

Este tipo de programa, quando direcionado a clínicos, abrange três áreas: 

diabetes, coração/AVE (Acidente Vascular Encefálico) e dor nas costas. Sendo este 

último já descontinuado.   

Os indicadores utilizados para a avaliação do clínico abrangem a dimensão 

clínica (controle de hemoglobina glicada, controle do colesterol, da pressão arterial, 

aconselhamento e tratamento para tabagismo, dentre outros. O acesso aos 

indicadores propriamente ditos é permitido somente mediante pagamento, mas o 

NCQA não explicita a participação do paciente em nenhuma etapa da avaliação. 



61 
 

Além do reconhecimento de clínicos, o NCQA também oferece 

reconhecimento para os PCMH, para os PCSP (Patient Centered Specialty Practice 

Recognition) e para serviços governamentais (Government Recognition Initiative – 

GRIP). Este último, pelos mesmos critérios dos PCMH. 

b) Patient Centered Medical Home (PCMH) / Gorvernment Recognition 

Initiative Program (GRIP) 

As PCMH são um modelo de assistência que ocorre em residências 

terapêuticas, não restritas apenas à saúde mental, mas abrangendo outros serviços 

como hospices e clínicas de reabilitação. A equipe é liderada por um médico, o qual 

é responsável por ofertar uma assistência integral e contínua, com o objetivo de 

obter melhores resultados para o paciente. O objetivo destas residências é a 

assistência em curto ou longo prazo para pacientes com condições de saúde 

especiais ou idosos com necessidade de atenção constante. 

Os critérios de avaliação do PCMH de 2014 (NCQA, 2015) são divididos em 

seis áreas distintas. Cada área possui “elementos”, ou subcritérios, os quais se 

desdobram nos indicadores propriamente ditos. Todos são obtidos através de 

documentação fornecida pelas próprias clínicas (ou “residências” PCMH) sobre suas 

atividades, abordando majoritariamente processos de trabalho. 

Acesso 

O acesso é avaliado em elementos que abordam:  

A marcação de consultas: se ocorrem no mesmo dia para rotina e urgências, 

se são oferecidas fora do horário comercial, se a clínica age em oportunidades para 

melhorar o acesso, a disponibilidade de horários e se monitora taxa de pacientes 

faltosos. 

Acesso a aconselhamento clínico a qualquer hora: por via telefônica, ou 

eletrônica em conexão segura, fora do horário de funcionamento 

Acesso eletrônico às informações médicas, prontuário, marcação de 

consultas, repetição de prescrições, referências a outros prestadores e resultados de 

exames. 
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Assistência baseada em equipe (“team-based care”) 

Esta dimensão de análise aborda a continuidade da assistência: se a PCMH 

ajuda a família/paciente a escolher um médico pessoal, se monitora o percentual de 

visita a outros médicos, orienta o paciente na nova clínica,  se colabora com o 

paciente para montar um plano terapêutico de transição da assistência pediátrica 

para adulta. 

Além disso, são avaliadas as responsabilidades da PCMH, se coordena o 

paciente em cenários múltiplos, se há instruções sobre como entrar em contato fora 

do horário de funcionamento da clínica, dentre outros. 

Também existem indicadores que abordam a formação da equipe, no 

sentido de haver definição clara dos papéis dos membros da equipe clínica e não-

clínica, de haver responsabilidades, treinamento adequado e alocação adequada 

dos membros da equipe. Também existem critérios que avaliam e se os serviços são 

apropriados culturalmente e linguisticamente. 

Gestão da saúde populacional 

Aqui o NCQA verifica se a clínica faz uso de avaliações integrais em saúde e 

decisões baseadas em evidência para gerenciar a saúde da população. 

Os elementos desta dimensão de análise são informações sobre os 

pacientes, informações clínicas, avaliação integral (incluindo aqui, história de 

imunizações, características socioculturais, história medica do paciente e família, 

screening de depressão, comportamentos que afetam a saúde, dentre outros 

aspectos) e se usam estes dados para gestão da população. Se há monitoramento 

de serviços preventivos, de imunização, dentre outros critérios. 

A idéia aqui não é que o p PCMH realize os serviços, mas que monitore e 

notifique pró-ativamente ao paciente a necessidade de procurar estes tipos de 

serviço. 

Também há um elemento que avalia se a clínica está usando guidelines 

atualizados e fornecendo informação para a realização dos mesmos. 

Suporte e Gerência da assistência 
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Segundo o NCQA, estes critérios servem para avaliar se a clínica gerencia e 

coordena a assistência baseada nas necessidades dos pacientes. Os elementos 

envolvidos seguem abaixo: 

 Identificação de pacientes para gestão da assistência: se há 

identificação de pacientes com problemas comportamentais, com alto custo 

assistencial, mal controlados, se são monitorados determinantes sociais da 

saúde, se são aceitas referências de organizações externas ou escolhidas por 

familiares e se são monitorados os pacientes em programas de gestão da 

assistência em relação ao total da população da clínica. 

 Planejamento da assistência e suporte ao autocuidado: se há 

um plano terapêutico para o paciente, se há um plano de autocuidado, com 

identificação de metas para o tratamento, dentre outros aspectos. 

 Como é gerenciado o processo de gerência de medicações. 

 Uso de prescrição eletrônica: se a clínica faz uso de prescrição 

eletrônica, se 50% das prescrições são enviadas eletronicamente para as 

farmácias, se alternativas de medicamento genérico são alertados aos 

prescritores, alerta sobre interações medicamentosas ou alergicas, dentre 

outros critérios 

 Suporte ao autocuidado e envolvimento na tomada de decisão: 

se a clínica tem, ou faz uso de, materiais para dar suporte a pacientes, 

familiares e cuidadores no autocuidado e envolvimento dos mesmos na 

tomada de decisão.  Este elemento engloba uma série de caracaterísticas na 

avaliação: se a clínica faz uso de RES (Registro Eletrônico de Saúde) para 

identificar os recursos educacionais dos pacientes, se oferta material 

educativo, ferramentas para registro do resultado do autocuidado, se trabalha 

com referências para programas de educação em saúde, se mantem uma 

lista serviços comunitários chave de importância para a população de 

pacientes, incluindo serviços de fora da clínica e sua rede e se avalia estes 

recursos 

Coordenação da assistência e das transições (care transitions) 

Se a clinica monitora sistematicamente e coordena a assistencia através das 

especialidades, das instituições e organizações sociais. 
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Este tópico do PCMH é dividido em três elementos: o primeiro é destinado a 

avaliar como a clínica documenta e demonstra o acompanhamento de exames de 

laboratório e imagem, se notifica familiares e pacientes, se sinaliza resultados 

anormais, dentre outros critérios. 

O segundo avalia o acompanhamento das referências a outros prestadores, 

como ocorre a troca de informação com estes prestadores, se arranjos de outras 

gerências são documentadas nos prontuários, se integra as ações com programas 

de assistência comportamental (“behavioral healthcare”) etc. 

E o terceiro elemento trata da coordenação da assistência no momento da 

transição do paciente entre diferentes níveis do sistema. Se informações clínicas são 

compartilhadas, se obtém os resumos de alta dos pacientes, se proativamente entra 

em contato com os familiares, dentre outros. 

Avaliação de performance e melhoria da qualidade 

Este tópico avalia se a clínica usa dados de performance para identificar 

oportunidades de melhoria e age para melhorar qualidade clinica, eficiencia e a 

experiencia do paciente 

Os elementos deste item abrangem:  

 Indicadores sobre a performance da qualidade clinica 

(imunizações, cuidado preventivo) 

 Indicadores sobre o uso de recursos e coordenação da 

assistência  

 Se a clínica afere a experiência do paciente e dos familiares. 

Os subcritérios, neste caso, envolvem: 

 

1. Se a clínica realiza pesquisa com qualquer instrumento 

para avaliar a experiência do paciente ou familia com: acesso (na 

assistência de rotina, nas urgências e fora do horário de funcionamento 

da clínica), comunicação (no sentido de ser escutado por alguém e de 

se sentir respeitado), coordenação suporte ao autocuidado e ao 

paciente “como um todo” (whole person care/self-management support,  
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definido pelo próprio NCQA como a oferta de assistência integral, 

suporte ao autocuidado, enfatizando o espectro de necessidades como 

por exemplo: saúde mental, assistência de rotina e urgências, 

aconselhamento e suporte na mudança de hábitos de saúde, etc) 

2. Se faz uso da versao PCMH da ferramenta de pesquisa 

da CAHPS 

3. Se recebe feedback especifico de grupos mais 

vulneráveis 

4. Se a clínica recebe feedback por medidas qualitativas 

(incluindo aqui grupos focais, entrevistas individuais, caixas de 

sugestão, participação virtual (ex: videoconferencia) 

 Se são implementadas melhorias de qualidade contínuas 

 Se a clínica afere a efetividade destas ações 

 Se são produzidas informações de performance obtidas com os 

demais elementos e se elas são compartilhadas com profissionais e 

sociedade. 

 Se é utilizada tecnologia certificada de RES. Vale dizer que este 

criterio, apesar de ser avaliado no momento, ainda não tem peso estabelecido 

para o processo de reconhecimento de instituições realizado pelo NCQA. 

Seguindo os mesmos parâmetros acima, o GRIP (Government Recognition 

Initiative Program) é um selo de reconhecimento similar ao do PCMH, mas 

direcionado a estabelecimentos gerenciados pelo governo norte-americano. 

 

c) Patient-Centered Specialty Practice (PCSP) 

O selo de reconhecimento do NCQA dado a clínicas especializadas na 

prática centrada no paciente (PCSP) tem suas bases em 2011 e 2012. Nesses anos 

ocorreram o planejamento de como funcionaria este selo e o esforço colaborativo 

entre associações médicas, grupos de médicos, operadoras e representantes de 

consumidores e empregadores para o desenvolvimento dos padrões e critérios a 

serem empregados no selo. 
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Em consonância e seguindo os mesmos moldes do PCMH, o PCSP visa ser 

um passo adiante na integração de serviços em um grau elevado de coordenação, 

colaboração em uma assistência centrada no usuário no âmbito das especialidades.  

O PCSP também é baseado no checklist de indicadores de processos de 

trabalho de cada clínica. Abaixo segue a apresentação de suas categorias 

analíticas: seis dimensões, subdivididas em “elementos”. 

Acompanhamento e coordenação de referências 

Este critério avalia como a clínica de especialidades coordena a assistência 

dos pacientes com clínicas de atenção primária, clínicos “referenciadores” e 

pacientes para assegurar troca de informações em tempo hábil. 

Os elementos dessa dimensão analisam como é o processo de 

referenciamento de pacientes, o conteúdo das referências (englobando não só 

informações gerais, assim como informações clínicas, do plano de assistência, 

resultado de exames e procedimentos e como ocorre a comunicação com paciente e 

familiares) e se são monitoradas as respostas das referências. 

Oferta de acesso e comunicação 

Acesso: Se a clínica de especialidades tem processo de trabalho definido, 

com indicadores estabelecidos e demonstra que realiza agendamentos baseado nas 

necessidades do paciente (no sentido de urgência do atendimento), se os 

agendamentos podem ocorrer no mesmo dia, se oferta consultas sem visita (entre 

médicos especialista e de atenção primária, para que troquem informações sobre a 

prática e sobre o paciente), se ofertam aconselhamento clínico em tempo hábil com 

a clínica aberta ou não, se documentam o aconselhamento clínico, se o acesso é 

igual, independente da forma de pagamento, se fornecem informação sobre como 

conseguir cobertura de seguros a pacientes sem seguro de saúde. 

Acesso eletrônico: Se a clínica oferece acesso ao RES para o paciente no 

prazo de quatro dias úteis, se é possível enviar e armazenar informações de 

terceiros, se é possível a solicitação de consultas, repetição de prescrições e 

visualização de resultados de exames, dentre outros critérios. 
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Responsabilidade da clínica de especialidades: Se a clínica tem 

processos e materiais que são fornecidos para pacientes, familiares e cuidadores 

sobre o papel do especialista, metodologia, conteúdo e freqüência de comunicação 

com o paciente e coordenação da assistência entre o especialista e o médico de 

atenção primária. 

Serviços apropriados cultural e linguisticamente (Culturally & 

Linguistically Appropriate Services – CLAS): Se a clínica tem atividades para 

compreender e suprir as necessidades culturais e lingüísticas dos pacientes, 

familiares e cuidadores, como serviços bilíngües, materiais informativos na língua da 

população assistida, dentre outros critérios. 

Equipe da clínica: Se a equipe tem papeis definidos para membros clínicos 

e não-clínicos, reuniões periódicas, processo de comunicação estruturado e focado 

nos pacientes, se são usados protocolos e diretrizes para decisão, se há processos 

de trabalho de treinamento e designação de equipe para coordenação da 

assistência, para habilidades de comunicação com populações vulneráveis (como 

idosos, ou pacientes com comorbidades, por exemplo), dentre outros parâmetros. 

 

Identificação e coordenação da população de pacientes 

Se a clínica usa dados demográficos, epidemiológicos e clínicos (como por 

exemplo, pressão arterial, alergia a medicamentos, altura, peso, etc) para gerir sua 

população e como é esse gerenciamento: se busca ativamente pacientes em 

condições de saúde monitoradas, se ocorre coordenação com a atenção primária, 

se são implementadas intervenções de suporte à decisão clínica, etc. 

 

Planejamento e gerenciamento da assistência 

Os critérios desta sessão visam avaliar se a clínica de especialidades 

colabora com clínicos referenciadores e com o paciente/família/cuidador para 

planejar e gerenciar a assistência, assim como dar suporte ao autocuidado. 
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A forma como o planejamento e o suporte ao autocuidado ocorrem é o 

primeiro elemento de avaliação desta sessão do PCSP. Aqui os critérios avaliam se 

há preparação do paciente na pré consulta com questionários, solicitação de 

exames e outras medidas, se é avaliado o risco do paciente e sua capacidade de 

autocuidado, se é utilizado um RES para identificar e oferecer recursos educativos 

para o paciente, se existe um plano de assistência escrito para paciente e familiares, 

dentre outros critérios. 

Outro elemento é a gestão de medicamentos. Principalmente se a clinica de 

especialidade tem processos estabelecidos e demonstra que as medicações dos 

pacientes são sistematicamente gerenciadas, no sentido de renovar prescrições, dar 

informações sobre prescrições novas, se avalia o entendimento do paciente, 

familiares e cuidadores quanto às orientações dos medicamentos, se documenta as 

medicações que o paciente usa mesmo quando não tem necessidade de prescrição 

médica, se o paciente tem barreiras de adesão ao tratamento, etc. 

O último elemento desta sessão tem o objetivo de avaliar o uso de 

prescrição eletrônica e seu funcionamento, abrangendo o percentual de pacientes 

que faz uso desta ferramenta, o percentual das prescrições eletrônicas em relação 

ao todo e a sugestão de medicamentos genéricos como alternativas, dentre outros 

aspectos. 

 

Acompanhamento e coordenação da assistência 

Esta parte visa verificar se a clínica acompanha exames e referências, assim 

como se a clínica coordena a assistência com outros clínicos e estabelecimentos. 

Os elementos possuem critérios para analisar o acompanhamento do 

paciente e de exames (de imagem ou laboratoriais, solicitação e resultado dos 

mesmos), incluindo eletronicamente; se são acompanhadas as referências a outros 

especialistas e como ocorre esse acompanhamento (se são mantidos registros das 

referências, condutas, solicitações de referências, etc), e; se são coordenadas as 

transições na assistência. Este último aborda  aspectos da identificação do paciente 

em admissões e em emergências, como é o processo de compartilhamento de 
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informações, como ocorre o retorno à atenção primária, se há uso de registros 

eletrônicos e outros critérios abordando temas semelhantes. 

 

Aferição e melhora da performance 

Esta última dimensão de análise verifica como a clínica usa os dados obtidos 

para identificar oportunidades de melhoria e como ela age para melhorar a qualidade 

clínica, \eficiência e a experiência do paciente. 

Os elementos avaliam como a clínica faz uso das informações, quais dados 

clínicos são utilizados e como ela implementa e demonstra um processo contínuo de 

melhoria na qualidade, envolvendo na análise metas, acompanhamento de 

resultados, dentre outros aspectos. 

Além disso, é avaliado como a clínica afere a experiência do paciente e dos 

familiares, avaliando como se obtém feedback da assistência prestada aos usuários. 

Os critérios abordados neste elemento são: se a clínica realiza pesquisa, com 

qualquer instrumento, para avaliar a experiência de pacientes e familiares nas 

categorias: acesso, comunicação, coordenação e suporte ao autocuidado, se a 

clínica faz uso da ferramenta de pesquisa da CAHPS (já citada anteriormente), se a 

clínica obtém feedback de pacientes em grupos mais vulneráveis e se a clínica faz 

uso de metodologia qualitativa para obtenção do feedback (o próprio NCQA sugere 

uso de grupos focais, caixas de sugestão, participação virtual, como tele ou 

videoconferência; mas também ressalva que um campo de perguntas abertas em 

uma pesquisa quantitativa não atende às demandas deste critério de avaliação) 

(NCQA, 2013). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a apresentação dos portais de saúde NHS choices e NCQA e seus 

respectivos critérios de avaliação, cabe a analisar as características e metodologias 

empregadas em ambos.  

Esta análise será embasada nos seguintes critérios: direito à saúde, acesso, 

escuta qualificada e diálogo, vínculo e responsabilização, aspectos formativos e 

resolutividade. Pressupõe-se que tais categorias sejam partes integrantes e 

interdependentes da integralidade em saúde. 

É importante frisar que, ao discorrer sobre os critérios de avaliação utilizados 

em ambas as plataformas e, em seqüência, categorizá-los nos seis eixos de análise 

acima descritos, percebe-se que a simples classificação da “presença” ou “ausência” 

de critérios que se encaixem em determinado eixo é insuficiente para este estudo. 

Por vezes, é possível observar uma presença parcial, ou indireta, de determinado 

eixo em algum dos critérios. 

Por exemplo, ao avaliar a capacidade de contato telefônico com um 

prestador, está se avaliando o acesso a este serviço. No NHS choices esta questão 

é abordada diretamente, pois os usuários são encorajados a realizar um comentário 

sobre sua experiência, falando exatamente sobre o contato telefônico. Portanto, este 

critério esta presente no NHS choices quando se fala de acesso. Entretanto, o 

NCQA aborda uma questão semelhante: o tempo de resposta para o contato 

telefônico. Esta abordagem, por sua vez, é feita indiretamente. Através do HEDIS, 

uma pergunta verifica avalia o tempo de resposta para um contato telefônico. A nota 

do HEDIS e o uso desta ferramenta influenciam em selos de qualidade dados pelo 

NCQA. Assim sendo, este critério também está presente na metodologia norte-

americana quando se fala de acesso. Mas não é possível dizer que esteja tão 

presente quanto na metodologia inglesa.  

Outro fenômeno interessante é a sobreposição de critérios. Como exemplo 

pode ser citado que no NHS choices este mesmo parâmetro de “capacidade de 

contato telefônico”  é avaliado na sessão de reviews e usado como indicador através 

do GP Patient Survey. 
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Dessa forma, é necessário utilizar uma classificação de “parcialmente”, ou 

“indiretamente”, “presente” para cada eixo de análise que compõe a integralidade. 

Entretanto, antes de iniciar a análise é importante pontuar a diferença básica 

subjacente às duas metodologias de avaliação empregadas pelos portais: o NHS 

choices é uma ferramenta do sistema de saúde inglês, um sistema universal que 

procura dar resposta e levantar discussões a questões semelhantes às que 

enfrentamos no Sistema Único de Saúde do Brasil. Dessa forma, espera-se que um 

sistema que pense na saúde como um direito do cidadão, onde este deve ter 

controle sobre a qualidade do serviço e o acesso ao mesmo é um pressuposto 

garantido por lei, motive a criação de ferramentas que sirvam de suporte a estes 

pressupostos.  

Por outro lado, o NCQA, apesar de ser uma empresa sem fins lucrativos, 

pertence a uma cultura onde os serviços de saúde são vistos como adquiríveis em 

mercado (EUA). Assim sendo, toda a lógica de operação da ferramenta pertence a 

um paradigma mercadológico onde produtos e serviços devem ser 

vendidos/comprados e confia-se à competição como regulador destas relações de 

troca. 

Sendo assim, ambos os portais podem ser consideradas metodologias de 

AvCP, pois ambos apresentam características que avaliam uma ACP, abordando, 

com frequência, um ou mais dos parâmetros propostos por diversos autores 

(HUDSON et al., 2011; MEAD & BOWER, 2000; STEWART et al., 2003; SOFAER & 

FIRMINGER, 2005; ROBINSON, 2008), como será conferido adiante. Seja em uma 

abordagem direta ao paciente ou através da avaliação dos processos dos serviços .  

Entretanto, apenas o NHS choices pode ser considerado como um PRW, 

segundo a definição proposta por diversos trabalhos (LAGU et al., 2010; REIMANN; 

STRETCH, 2010), pois apenas ele permite que usuários avaliem diretamente os 

serviços. O NCQA, por sua vez, apesar de figurar em seus critérios de avaliação 

aspectos que encontram no usuário uma fonte de informação estratégica, a 

avaliação direta por estes usuários não faz parte de sua metodologia. 

Dito isso, é preciso reconhecer que a avaliação em questão foi realizada por 

critérios de uma cultura que pensa a saúde como direito: a integralidade é uma 
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diretriz do SUS. Assim sendo, presume-se uma afinidade maior por uma 

metodologia que tenha como base um paradigma semelhante. O que não significa 

que a outra metodologia de avaliação não tenha seu valor. Afinal, o Brasil tem um 

sistema “misto”, pois, mesmo dentro do SUS, há o sistema de saúde suplementar, 

que pode se beneficiar de lições tanto da metodologia do NHS choices como do 

NCQA.  

 

DIREITO À SAÚDE  

NHS choices 

Começando a análise pelo NHS choices, ao se falar de “direito à saúde” é 

importante falar de como o portal em questão se apresenta. A sessão de opiniões e 

notas (“reviews and ratings”) exibe avaliações realizadas por outros usuários em 

relação aos prestadores. Além disso, é possível avaliar (publicamente) o prestador 

nos critérios de “recomendação a conhecidos” e sobre a satisfação com as 

acomodações do mesmo sexo. O fato do serviço ter sua nota de avaliação divulgada 

para o público pode ser interpretado como uma forma de prestação de contas para a 

sociedade. Além disso, a possibilidade de um usuário fazer uma avaliação pública 

sobre o serviço pode ser entendido como valorização e estímulo à participação 

social.  A prestação de contas para a sociedade e a participação social são 

componentes da idéia de saúde como direito. 

Adicionalmente, a possibilidade de troca de informações sobre as 

experiências e juízo de valor, orientando os usuários em relação à escolha dos 

serviços, é vista como exercício de cidadania, o que é compreendido como um 

pressuposto do direito à saúde. 

Nesta sessão, os critérios presentes de forma indireta no NHS choices são 

originados de três fontes distintas. 

A primeira é o CQC que, como dito anteriormente, é um órgão público de 

avaliação de prestadores de saúde cujas notas e avaliações estão presentes no site 

do NHS choices. O CQC prioriza suas visitas técnicas baseado em indicadores 

específicos. Dentre suas fontes está o Information Centre Portal, que agrega uma 
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série de indicadores estratégicos para profissionais de saúde, do serviço social e 

para especialistas em análise de informações. Este portal acompanha indicadores 

populacionais e epidemiológicos, em conjunto com indicadores que servem de 

análise para iniqüidades locais, como desemprego, pobreza, crime, educação e 

indicadores gerados pelo serviço social a populações que precisam de suporte. A 

avaliação da equidade é parte integrante de sistemas que pensam em saúde como 

um direito. 

O CQC também avalia serviços de care homes e homecare, verificando se 

existem serviços específicos para demência, para idosos ou para pessoas com 

deficiência física. Adaptar a oferta à demanda de saúde de populações específicas 

também é componente da ideia de direito à saúde. 

Além destes critérios, o NHC choices também exibe a nota do Improving 

Practice Questionaire (IPQ) na sessão de “Performance” dos perfis de prestadores. 

O IPQ é um questionário aplicado por empresa terceirizada com usuários do 

sistema. Um dos critérios deste questionário é se há a oportunidade de realizar 

elogios ou críticas ao estabelecimento. O IPQ também avalia se há respeito da 

clínica ao direito do paciente buscar uma segunda opinião. 

Assim como o IPQ, o Patient Paticipation Group (PPG), grupo formado por 

pessoas da população alvo de clínicas de atenção primária, também tem sua nota 

exibida no portal do NHS choices. O meio de obtenção das informações envolve 

uma participação social ativa e próxima à gestão do serviço. 

Ambos IPQ e PPG apresentam características de direito à saúde em suas 

metodologias. 

 

NCQA 

Vale lembrar que o NCQA faz parte de um sistema que não pressupõe a 

saúde como direito. O que não significa que não tenham aspectos na sua 

metodologia de avaliação que permeiam o direito à saúde. 

No programa de Reconhecimento dos PCMH há um critério que avalia se 

são produzidas informações de performance nos demais elementos de análise do 
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programa e se essas informações são compartilhadas com profissionais e 

sociedade. Assim como no NHS choices, esta prestação de contas à sociedade é 

componente da idéia de direito à saúde. 

No programa de Reconhecimento dos PCSP, na sessão de “Aferição e 

melhora da performance” é avaliado como a clínica de especialidades afere a 

experiência do paciente. O NCQA deixa claro que um campo de perguntas abertas 

em uma pesquisa quantitativa não atende às demandas deste critério. O órgão 

também sugere o uso de grupos focais, caixas de sugestão, tele ou 

videoconferência como canais de obtenção destas informações. O fato de buscar 

um feedback dos usuários esboça aspectos do direito à saúde, pois empodera os 

pacientes para avaliar o serviço. Este aspecto sozinho não consiste em um critério 

de avaliação ligado ao direito à saúde, mas já aponta nessa direção. 

Da mesma forma, a Acreditação e Certificação de programas de 

Gerenciamento de Doenças avalia se os programas declaram compromisso com os 

direitos do paciente. O critério isolado não consiste um aspecto de direito à saúde 

em si, mas aponta nesta direção. 

Na Acreditação para Organizações de assistência responsável, os 

indicadores do HEDIS são utilizados. De uma forma indireta, o direito à saúde 

perpassa o critério de “responsabilidades e direitos do paciente”. Este parâmetro 

verifica se há comunicação da performance da organização para os pacientes e se 

há transparência sobre as formas de pagamento para os prestadores. 
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Quadro 1. Comparação de atributos de direito à saúde do NHS choices e do NCQA 

DIREITO À SAÚDE    

  
 

  

NHS choices 

Atributos do portal em questão 
Interpretação pela ótica da 
integralidade 

site amigável ao usuário, fácil acesso às 
informações 

Valorização e estímulo à participação 
social 

avaliações por outros usuários são 
públicas 

nota atribuída aos serviços são 
públicas 

Possibilidade de troa de informações 
sobre experiências 

Exercício de cidadania 

CQC: fiscalização de prestadores 
baseados em indicadores de 
iniqüidades locais 

Equidade direcionando ações de 
fiscalização 

CQC: serviços específicos para 
demência, idosos e deficiência física 

Adptação  da oferta à demanda 

PPG: metodologia envolve participação 
direta dos pacientes 

Promoção da participação social 

  
 

  

NCQA 

Atributos do portal em questão 
Interpretação pela ótica da 
integralidade 

PCMH/GRIP: compartilhamento de 
informações com profissionais e 
sociedade 

prestação de contas à sociedade 

PCSP como a clínica afere a experiência 
do paciente 

Empodera pacientes para avaliar o 
serviço 

Acreditação para Organizações de 
Assistência Responsável: comunicação 
da performance da organização para 
os pacientes e transparência sobre as 
formas de pagamento para os 
prestadores. 

Prestação de contas ao paciente e 
transparência de informações 
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ACESSO 

O “acesso” é o critério mais explorado por ambas as metodologias com 

critérios por vezes repetidos, a seguir a análise de cada portal. 

 

NHS choices 

Formas diretas de avaliar o acesso são abundantes no NHS choices. Na 

parte “overview” são expostas informações sobre como chegar de carro, transporte 

público, à pé ou de bicicleta em cada prestador do sistema. No caso de busca por 

serviços de Acidentes e Emergência, o NHS choices oferece um mapa com as 

unidades mais próximas. No caso de GPs e clínicas generalistas, também são 

exibidos os horários de funcionamento e quais serviços são ofertados via web. 

No caso dos hospitais, é disponibilizada informação sobre quais serviços são 

prestados em cada departamento. Este tipo de informação promove o acesso por 

ajudar a previnir que usuários fiquem desorientados na rede. Além disso, o tempo de 

espera para paciente externo é indicado no perfil de cada serviço. 

A sessão de “instalações” (facilities) indica se há suporte em braile para 

deficientes visuais, suporte com telefones com tela para deficientes auditivos, se o 

estacionamento é adaptado para deficientes físicos e se os banheiros também são 

adaptados para pessoas com deficiência, dentre outras características. 

A sessão de “contato” contem telefone de contato, área de atuação (no caso 

dos GPs), mapa indicando localização e como chegar no estabelecimento. Também 

são expostas informações sobre o estacionamento, se há estacionamento para 

deficientes, sobre o número de vagas e sobre o preço que se paga para estacionar. 

O NHS choices também permite o usuário avaliar de zero a cinco estrelas a 

capacidade de contato telefônico com a unidade, a possibilidade de marcação do 

horário quando desejado e se a clínica fornece a informação correta e atualizada do 

horário de funcionamento acerca dos serviços.  

No caso de clínicas odontológicas, pacientes podem avaliar de zero a cinco 

estrelas o tempo de espera para conseguir ser atendido. 
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Indiretamente o NHS choices avalia o acesso através da nota do CQC. 

Como dito anteriormente, o CQC, para suas visitas, leva em consideração 

indicadores gerados por diversas fontes. Dentre elas, uma pesquisa chamada GP 

Patient Survey apresenta uma série de critérios que avaliam o acesso, como: se os 

pacientes conseguiram marcar um horário na última vez que tentaram, se é fácil 

entrar em contato com a clínica generalista por telefone, como os pacientes avaliam 

o tempo de espera no dia do atendimento, como os pacientes avaliam o horário de 

funcionamento da clínica, se estão satisfeitos com o horário e se este horário lhes é 

conveniente, se os pacientes querem falar com alguém no mesmo dia ou alguns 

dias depois, qual o meio de marcação de consultas (telefone, pessoalmente ou 

online), se os pacientes estão cientes quanto à disponibilidade do serviço online, 

qual a freqüência com a qual utilizam o mesmo e se é fácil contatar o serviço da 

clínica fora do horário comercial e como o paciente avalia o tempo necessário para 

receber assistência. 

Os critérios avaliados pelo PPG abrangem a facilidade de contato quando 

necessário com médico ou enfermeiro e o tempo de espera na clínica generalista. 

O IPQ avalia a facilidade de contato telefônico, a satisfação com o dia de 

agendamento, a chance de ver médico ou enfermeiro em 48h, a chance de falar com 

médico ou enfermeiro de sua escolha no telefone quando necessário e o tempo de 

espera na clínica. 

 

NCQA 

No programa de Acreditação para Organizações de Assistência 

Responsável é avaliado se a organização oferece uma gama completa de serviços 

de saúde aos pacientes (atenção primária, atenção terciária, serviços baseados em 

residência e serviços na comunidade). 

No programa de Reconhecimento de PCMH/GRIP são avaliados diversos 

aspectos do acesso. Em relação à marcação de consultas: se ocorrem no mesmo 

dia para rotina e para urgências, se são oferecidas fora do horário de funcionamento 

da clínica, se a clínica age em oportunidades para melhorar o acesso, a 

disponibilidade de horários e se é monitorada a taxa de pacientes faltosos. 
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Ainda nesse mesmo programa, verifica-se se há aconselhamento clínico a 

qualquer hora, por via telefônica ou eletrônica, se há acesso eletrônico a 

informações médicas, prontuário, marcação de consultas, repetição de prescrições, 

referências a outros prestadores e resultados de exames. 

Na sessão de “avaliação da performance e melhoria da qualidade”, ainda no 

programa de PCMHs, é avaliado se a clínica realiza pesquisa com qualquer 

instrumento para avaliar a experiência do paciente ou família com acesso na 

assistência de rotina, nas urgências e fora do horário de funcionamento da clínica. 

No programa de Reconhecimento dos PCSP, na sessão de “Oferta de 

Acesso e Comunicação” são albergados diversos indicadores de acesso: se a clínica 

demonstra com indicadores que realiza agendamentos baseados nas necessidades 

dos pacientes (no sentido de urgência de tratamento), se os agendamentos ocorrem 

no mesmo dia, se a clínica oferta consulta entre médicos para troca de informações 

dos pacientes (à distância, segundo o NCQA), se ofertam aconselhamento clínico 

em tempo hábil, estando a clínica em horário de funcionamento ou não, se o acesso 

é igual aos pacientes, independente da forma de pagamento, e se fornecem 

informação aos pacientes sobre como conseguir cobertura de seguros de saúde. 

No mesmo programa é avaliado o acesso eletrônico: se o paciente tem 

acesso ao RES, se é possível solicitar consultas, solicitar repetição de prescrições, 

visualizar resultados de exames e enviar e armazenar informações de terceiros. 

Assim como o programa de Reconhecimento de PCMH, o programa do 

PCSP também busca aferir a experiência do usuário e familiares na categoria 

“acesso”. 

Além destes critérios, sem entrar em maiores detalhes, o NCQA afirma que 

uma diretriz na formulação de indicadores para selos de qualidade para programas 

de gerenciamento de doenças é a oferta de serviços para pacientes com 

necessidades especiais.  

O NCQA avalia o acesso indiretamente através do HEDIS, o qual tem uma 

dimensão de análise chamada “acesso/disponibilidade da assistência”. Lá, a maior 

parte dos critérios avalia o acesso a serviços ambulatoriais ou acesso a serviços de 
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prevenção por recortes populacionais nas categorias de crianças, adolescentes, 

adultos, idosos, assistência pré-natal, pós parto, dentre outros. Também é avaliado o 

tempo para resposta ao contato telefônico. 

Além do HEDIS, o NCQA lança mão de informações da pesquisa CAHPS, já 

explicado anteriormente. No processo de acreditação de planos de saúde, o NCQA 

possui uma sessão chamada “Experiência com a assistência”, que corresponde aos 

resultados com a pesquisa CAHPS. Esta pesquisa mede a capacidade do paciente 

conseguir a assistência necessária, no sentido de facilidade para agendar consultas, 

exames e procedimentos, assim como a capacidade de conseguir a assistência 

rapidamente.  
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Quadro 2. Comparação de atributos do acesso abordados pelo NHS choices e pelo NCQA 

ACESSO     

  
  

NHS choices 

Atributos do portal em questão Interpretação pela ótica da integralidade 

informações sobre acesso físico (de bicicleta, 
carro ou a pé), incluindo mapas, horários de 
funcionamento, departamentos disponíveis 
nos hospitais, tempo de espera 

Os critérios são auto-explicativos 

informações sobre instalações adaptadas 
para necessidades especiais 

informações sobre contato, avaliação da 
capacidade de contato telefonico 

CQC: faz uso de indicadores de acesso 
(incluindo acesso eletrônico) do GP Patient 
Survey para priorizar suas visitas de 
fiscalização 

PPG: facilidade de contato 

IPQ: facilidade de contato telefônico e 
aspectos temporais do acesso 

  
 

  

NCQA 

Atributos do portal em questão Interpretação pela ótica da integralidade 

Programa de Acreditação para Organizações 
de Assistência Responsável: oferta de gama 
completa de serviços  

Os critérios são auto-explicativos 

PCMH/GRIP: aspectos relacionados à 
marcação de consultas, aconselhamento 
clínico via telefone e aspectos relacionados 
ao acesso eletrônico (informações médicas, 
prontuário eletrônico, marcação de 
consultas...) 

PCMH/GRIP: se a clínica realiza pesquisa 
para avaliar a experiência do paciente com o 
acesso 

PCSP: aspectos relacionados ao 
agendamento, ao aconselhamento clínico e 
acesso igual aos pacientes independente da 
forma de pagamento 

PCSP: aspectos do acesso eletrônico e se é 
avaliada a experiência do paciente 

Programas de Gerenciamento de Doenças: 
oferta de serviços para pacientes com 
necessidades especiais 

HEDIS: sessão dedicada ao 
acesso/disponibilidade da assistência 

CAHPS: sessão de "experiência da 
assistência" - aspectos de agendamento e 
tempo para conseguir assistênia 
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ESCUTA ATENTA E DIÁLOGO 

Esta sessão se dedica a identificar aspectos das metodologias aplicadas 

pelo NHS choices e pelo NCQA que visam abordar a capacidade dos serviços de 

compreender os usuários, além de sua queixa clínica. Este diálogo é componente 

fundamental para a participação dos usuários nas decisões de seu próprio cuidado, 

e, consequentemente, de uma metodologia de avaliação amistosa à integralidade, 

segundo Pinheiro e Silva Junior (2008). 

 

NHS choices 

O NHS choices avalia diretamente, nos perfis de clínicas e hospitais, se o 

paciente foi envolvido nas decisões da assistência e tratamento. Pressupõe-se que, 

para que haja o envolvimento do paciente nas decisões, é necessária uma 

abordagem e escuta por profissional capacitado, de forma que a queixa e as 

diferentes demandas, expressas ou não, pelo paciente possam ser entendidas e o 

conhecimento específico sobre opções de assistência e tratamento sejam traduzidos 

a uma linguagem inteligível pelo paciente. 

Certamente esta dinâmica na relação profissional-paciente não 

necessariamente é conferida se a pergunta sobre envolvimento do paciente nas 

decisões sobre tratamento for dirigida aos profissionais. A resposta pode ser positiva 

e prática pode ser ausente de comunicação bilateral. Entretanto, ao se perguntar ao 

usuário, cabe a ele decidir se foi envolvido nas decisões, ou não, ou o grau de 

envolvimento que teve. Nesse último caso, o diálogo e envolvimento do usuário são 

alinhados à definição em metodologia de avaliação amistosa à integralidade 

(PINHEIRO, SILVA JUNIOR, 2008).  Ainda não é possível assegurar que houve 

escuta qualificada, mas as avaliações sobre envolvimento realizadas pelos próprios 

usuários lançam uma luz maior na questão da escuta. 

Indiretamente, o GP Patient Survey avalia se os pacientes fazem questão de 

ser consultados por um médico. Este critério não avalia diretamente a escuta 

qualificada. Apesar da formação profissional ser um pressuposto para a escuta 

qualificada, pois é necessário traduzir o conhecimento específico para o paciente, a 

formação não garante que as demandas do paciente sejam compreendidas para uso 
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do conhecimento específico. Portanto, assim como o critério anterior, avaliar se os 

pacientes fazem questão de ser escutados por um médico não garante uma escuta 

qualificada, mas traz à luz a discussão da escuta. 

O GP Patient Survey também avalia se há um plano terapêutico escrito, se o 

mesmo tem objetivos de saúde estabelecidos e se é reavaliado regularmente com 

profissional de saúde. O plano terapêutico é um documento técnico, com metas de 

saúde para o paciente. Assim como nos critérios anteriores, é necessário um 

profissional qualificado para montar este plano. Entretanto, este critério ainda não 

avalia diretamente a característica da escuta. 

O CQC, por sua vez, tem como um dos critérios de avaliação o cuidado 

(“caring”), que, segundo o órgão, envolve a escuta atenta do profissional. 

Ainda no tema da escuta qualificada, um de seus aspectos mais relevantes 

não deve ser esquecido: a não redução do indivíduo à queixa clínica. Tal fator é 

componente chave da integralidade. É este pilar que demonstra a preocupação dos 

serviços com os pacientes em uma dimensão humana, além do indicador clínico. 

Assim sendo, vale dizer que entende-se que a não redução do indivíduo seja 

componente importante do respeito à dignidade humana.  De certa forma, respeitar 

a dignidade humana dos pacientes é algo avaliado frequentemente, de forma mais 

generalizada e abrangente. Entretanto, em alguns critérios desta sessão, será feito o 

esforço de “pinçar” aspectos estratégicos do cuidado que demonstram uma 

dimensão mais técnica do que é “não reduzir o indivíduo à queixa clínica”. 

O NHS choices oferece na sessão de “instalações” a possibilidade de 

navegar por comentários realizados sobre as instalações da unidade. A lista sugere 

temas como: recepção, telefone cama, banheiros, cadeiras de roda, etc. Também, 

em outras partes do portal, é avaliado se a equipe da clínica ou hospital tratou o 

paciente com dignidade e respeito, assim como é possível que o paciente atribua 

uma nota de zero a cinco estrelas quanto à limpeza dos ambientes. 

Todos estes critérios falam sobre o ambiente dos serviços. Um ambiente 

adequado é um respeito à dignidade do paciente, além do seu motivo clínico de 

visita ao serviço.  
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Também se encaixam nessa ideia os parâmetros avaliados indiretamente 

através do IPQ, que avaliam o conforto da sala de espera, se o médico ou 

enfermeiro tratou o paciente com respeito, se considerou sua vida pessoal ao 

aconselhar no tratamento, como é sua preocupação com o paciente como pessoa e 

sua capacidade de ajudar no autocuidado. 

O IPQ é um questionário aplicado diretamente a usuários. Isso significa que 

se foi respondido que a vida pessoal do paciente é considerada no aconselhamento 

é porque provavelmente isso ocorreu de fato. Não é possível afirmar com certeza se 

este critério é garantia do indivíduo não ter sido reduzido à sua queixa clínica. Mas é 

pouco provável que pacientes digam que sua vida pessoal foi considerada no 

aconselhamento quando esta não foi. 

O CQC tem, entre os indicadores que motivam suas visitas, informações do 

Quality Outcomes Framework (QOP). O QOP, por sua vez, atribui classificações aos 

GPs baseado em informações da área de atuação do GP e da população adscrita. 

Nesse caso, GPs são bem pontuados por implementar medidas preventivas (como 

verificar a pressão arterial da população adscrita periodicamente), assim como por 

cumprir o tempo mínimo que o GP deve passar com o paciente. De certa forma, são 

medidas que consideram o paciente além da queixa clínica, mas ainda aquém da 

adaptação da oferta à demanda que a integralidade requer. 

O GP Patient Survey verifica se os pacientes julgam o serviço da recepção 

prestativo ou não. Pode ser entendido que um serviço prestativo é um serviço atento 

às necessidades do paciente, dando direcionamento às diferentes demandas que 

podem surgir. 

Esta pesquisa também avalia se o paciente tem confiança no seu 

autocuidado, sua mobilidade e na sua capacidade de realizar atividades diárias, 

assim como se o paciente tem tido problemas como ansiedade e/ou depressão, ou 

problemas com dou ou desconforto. Outro aspecto importante que é avaliado é se 

os pacientes sofrem limitações nas atividades por motivo de doença ou lesão. 

Este tipo de avaliação de fato perpassa a ideia da não redução do indivíduo, 

ao passo que limitações pela doença ou lesão ou a capacidade de manter suas 

atividades regulares é que são os problemas relevantes. O rótulo de “doente” ou 
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“sadio” carrega em si uma discussão a qual não será abordada nesta dissertação, 

mas é inegável que a capacidade de manutenção das atividades diárias é um fator 

determinante na busca por serviços de saúde. Fato este que não necessariamente 

estará manifesto na queixa ou problema clínico. 

Assim sendo, o próprio CQC, por sua vez, compreende respeito, privacidade 

e envolvimento de familiares ao avaliar o “caring” dos serviços prestados. 

 

NCQA 

A acreditação dos programas de Gerência de Caso avalia como os mesmos 

monitoram as necessidades do paciente no decorrer do tempo e se os programas 

desenvolvem planos terapêuticos personalizados. Monitorar as necessidades do 

paciente é uma ação que pode ser realizadas de diversas maneiras: desde uma 

forma automática e burocrática a uma forma adaptada às suas demandas. Como no 

NCQA os respondentes são os prestadores do serviço ou os gestores da rede de 

prestadores, perde-se o valor da avaliação realizada pelo usuário. Entretanto, este 

ainda é um critério que põe em pauta a discussão da escuta qualificada, pois 

monitorar necessidades requer interpretar uma realidade outra e traduzi-la para uma 

abordagem de conhecimento técnico. 

O Reconhecimento de PCMH avalia se há envolvimento de pacientes, 

família e cuidadores na tomada de decisão. Este tipo de avaliação, mais uma vez, se 

enquadra no que já foi abordado anteriormente: não garante e nem avalia 

diretamente a escuta, mas aponta na direção de uma avaliação amistosa à 

integralidade (PINHEIRO, SILVA JUNIOR; 2008). 

Na sessão de “avaliação da performance e melhoria da qualidade”, do 

programa de Reconhecimento dos PCMH, é avaliado se a clínica realiza pesquisa 

com qualquer instrumento para avaliar a experiência do paciente ou família com a 

comunicação. Segundo o próprio NCQA, “comunicação” no sentido do usuário se 

sentir respeitado e que alguém o escutou.  

Como já abordado anteriormente, o valor desta pergunta para o usuário é 

consideravelmente mais sensível à existência ou não da escuta qualificada de fato. 
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Entretanto, no caso acima, a clínica (o prestador do serviço) responde se usa 

instrumentos para avaliar o diálogo com o usuário. Perguntar ao prestador não 

necessariamente compõe uma avaliação amistosa à integralidade, mas já esboça 

algum interesse em avaliar se o serviço está atento às demandas dos pacientes. 

Assim como no programa para PCMHs, o programa de Reconhecimento dos 

PCSPs busca aferir a experiência do usuário e familiares na categoria 

“comunicação”. Além disso, este programa avalia se a clínica de especialidades tem 

serviços apropriados cultural e linguisticamente. Um serviço como este mostra algum 

esforço em interpretar a realidade dos usuários. 

Os critérios indiretos usados pelo NCQA são os existentes na pesquisa 

CAHPS: quão bem os médicos se comunicam, no sentido de frequência com a qual 

o médico explica as coisas de forma fácil de entender, frequência com a qual o 

mesmo escuta atentamente e a frequência com a qual o médico gastou tempo o 

suficiente com o paciente. 

Estes critérios indiretos se mostraram bem mais estratégicos para avaliação 

da escuta do que os avaliados diretamente pelos programas. A pesquisa CAHPS é 

realizada diretamente para o usuário. Se o mesmo achou fácil de entender as 

questões técnicas e se sentiu escutado é porque provavelmente ocorreu escuta 

qualificada. Neste caso o profissional teve o esforço de tradução e mediação entre a 

realidade do paciente e o conhecimento técnico, tornando o conhecimento técnico 

realmente útil para o paciente. 

Além destes aspectos, aprofundando a análise de aspectos de não redução 

do indivíduo à queixa clínica, muitas outras características podem ser citadas. 

O programa das PCMH aborda alguns fatores estratégicos: se são 

monitorados os determinantes sociais da saúde, se a clínica faz uso do RES para 

identificar recursos educacionais dos pacientes, se faz referências para programas 

de educação em saúde e se mantém uma lista de serviços comunitários estratégicos 

para a população de pacientes. 

O monitoramento de determinantes sociais é um instrumento bem normativo 

que pode trazer luz às questões que tangem a não redução do indivíduo. A rede de 
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serviços comunitários pode ser entendida como um recurso para endereçar 

problemas outros além da queixa clínica. Como em muitos critérios avaliativos 

abordados anteriormente, a simples existência destes critérios em questão não 

garante a não redução do indivíduo, mas faz parte de um todo que pode ser usado 

para avaliá-la. 

Ainda no programa de Reconhecimento das PCMH, na sessão de “avaliação 

da performance e melhoria da qualidade”, é avaliado se a clínica realiza pesquisa 

com qualquer instrumento para avaliar a experiência do pacientes ou família com a 

assistência ao paciente como um todo (podendo incluir, segundo o próprio NCQA, a 

oferta da assistência integral, suporte ao autocuidado, enfatizando a área de 

demanda de cuidado, como, por exemplo: saúde mental, assistência de rotina e 

urgências, aconselhamento e suporte na mudança de hábitos de saúde, etc). 

O programa de Reconhecimento das PCSP, na sessão de “planejamento e 

gerenciamento da assistência” existem indicadores que verificam se o PCSP avalia 

o risco do paciente e sua capacidade de autocuidado. Também é verificado se a 

PCSP avalia o entendimento de pacientes, familiares e cuidadores quanto às 

orientações dos medicamentos, se documenta as medicações que o pacientes usa, 

mesmo quando não há necessidade de prescrição médica e se o paciente tem 

barreiras de adesão ao tratamento. 

Como dito anteriormente, avaliar a capacidade de autocuidado tange a “não 

redução do indivíduo”, a capacidade de dialogar e de entender o usuário, mesmo 

que não garantindo que isso ocorra. Entretanto, ao avaliar a existência de barreiras 

de adesão ao tratamento, está se tocando em um aspecto estratégico que diz 

respeito ao indivíduo como um todo. Podem ser levantadas questões sobre as 

barreiras e quais as formas de endereçá-las e, dessa forma, agir sobre problemas 

além da queixa clínica. 
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Quadro 3. Comparação de atributos da escuta atenta e diálogo abordados pelo NHS choices 

e pelo NCQA 

ESCUTA ATENTA E DIÁLOGO   

  
 

  

NHS choices 

Atributos do portal em questão Interpretação pela ótica da integralidade 

Avalia se o paciente foi envolvido nas 
decisões da assistência diretamente com 
o paciente 

pressupõe-se que, para que o paciente se 
sinta envolvido nas decisões, há que haver 
escuta por profissional capacitado de forma 
que sejam interpretadas as queixas por 
profissional com conhecimento específico e 
que as opções de assistência e tratamento 
sejam traduzidos a uma linguagem inteligível 
ao paciente. 

CQC: avalia a escuta atenta do 
profissional 

Este atributo é autoexplicativo 

IPQ: avalia se foi considerada a vida 
pessoal do paciente no aconselhamento, 
a preocupação com o paciente como 
pessoa e sua capacidade em ajudar no 
autocuidado 

Este atributo é autoexplicativo 

GP Patient Survey: se o serviço da 
recepção é prestativo ou não 

Pressupõe-se que um serviço "prestativo", 
segundo as impressões do paciente, é um 
serviço atento às suas necessidades e que dê 
direcionamento às diferentes demandas que 
podem surgir. 

GP Patient Survey: se há plano 
terapêutico escrito 

Pressupõe-se que haja profissional 
qualificado para montar este plano, embora o 
mesmo não garanta que exista escuta atenta. 

  
 

  

NCQA 

Atributos do portal em questão Interpretação pela ótica da integralidade 

Acreditação de Programas de Gerência de 
Caso: como são monitoradas 
necessidades dos pacientes e se são 
desenvolvidos planos terapêuticos 
personalizados 

Não garante a escuta qualificada, mas aponta 
nessa direção 

PCMH: se há envolvimento de pacientes, 
cuidadores ou familiares na tomada de 
decisão 

PCMH/PCSP: se a clínica avalia a 
experiência do paciente ou familiares com 
a comunicação 

"comunicação" no sentido do usuário se 
sentir respeitado e que alguém o escutou 

CAHPS: quão bem os médicos se 
comunicam, perguntado diretamente ao 
paciente 

Quando o paciente afirma que houve 
comunicação, é mais provável que ela 
realmente tenha ocorrido de forma bilateral 

PCMH: se são monitorados 
determinantes sociais da saúde, se RES 
são usados para identificar recursos 
educacionais 

o monitoramento de deteminantes sociais 
pode trazer luz a questões que tangem a não 
redução do indivíduo e a rede de serviços 
comunitários pode ser entendida comoi um 
recurso para endereçar problemas além da 
queixa clínica 
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VÍNCULO / RESPONSABILIZAÇÃO 

NHS choices 

O NHS choices não avalia vínculo ou responsabilização diretamente. Mas 

alguns aspectos são abordados de forma indireta, como a seguir. 

O GP Patient Survey avalia se os pacientes têm algum GP preferido, qual a 

freqüência com a qual a consulta é com este mesmo GP, se os pacientes têm 

confiança no último GP pelo qual foram consultados, se os pacientes confiam no 

médico que os atendeu fora do horário de funcionamento do serviço e se os 

pacientes reavaliam o plano terapêutico com um profissional de saúde regularmente. 

Quando se pergunta ao paciente se ele tem algum GP preferido, avalia-se 

diretamente o vínculo. Não importam as normas institucionais. O GP preferido é o 

profissional que detém o vínculo com o paciente.  

A freqüência da visita a este GP preferido avalia o reconhecimento 

institucional deste vínculo. O serviço é capaz de estimular este vínculo? Ou as 

normas obrigariam o paciente a ver outros profissionais? Quando um paciente vê 

seu GP preferido com freqüência, a gestão do serviço está em sintonia com a 

questão do vínculo. 

A confiança no profissional também é um esboço deste vínculo. A confiança 

é conquistada pelo profissional e é um pressuposto para o vínculo, na medida em 

que não faz sentido um paciente seguir orientações de um profissional cujo trabalho 

não é digno de sua confiança. 

A reavaliação do plano terapêutico, de forma regular com um profissional de 

saúde, é um demonstrativo da responsabilização. Seja do profissional com este 

paciente e seu plano, seja do serviço com o trabalho de dispor profissionais para 

reavaliar este plano. 

O CQC também avalia vínculo, pois na sua dimensão de análise “caring” se 

pressupõe o envolvimento de familiares nas decisões. Ao se envolver familiares, se 

está falando do vínculo do paciente e sua rede de apoio com a instituição. 
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O IPQ também avalia alguns parâmetros: a chance de ser atendido por 

médico ou enfermeiro de sua escolha, se o paciente sentiu segurança no médico ou 

enfermeiro que o atendeu e se sente confiança no trabalho do médico ou 

enfermeiro.  Estes critérios abordam aspectos já avaliados logo acima nas questões 

do GP Patient Survey. 

 

NCQA 

O vínculo/responsabilização é mais abordado nos programas para PCMH e 

PCSP do NCQA. 

O programa de Reconhecimento dos PCMH/GRIP, dentro do elemento que 

aborda a continuidade da assistência, avalia se o paciente é ajudado a escolher um 

médico pessoal e se o programa monitora o percentual de visita a outros médicos. 

Este aspecto nada mais é que o reconhecimento da existência do vínculo. 

Se o programa ajuda o paciente a escolher um médico pessoal, ele pressupõe que o 

programa reconheça o vínculo deste paciente com o médico. Entretanto, esta 

questão, assim como algumas anteriores, não aborda diretamente o vínculo, pois 

pode se tratar somente de alocação da clientela adscrita, e o paciente pode estar 

sendo somente alocado ao seu gatekeeper.  

O monitoramento da visita a outros médicos pode ser um indicador da força 

deste vínculo. Caso seja especificada a especialidade dos médicos destas visitas, 

muitas visitas a outros médicos da mesma especialidade podem significar fragilidade 

do vínculo. Analogamente, poucas visitas sugerem um vínculo forte. Médicos de 

outras especialidades podem significar referenciamento. 

O programa das PCMH verifica se familiares, pacientes e cuidadores são 

envolvidos na tomada decisão. Assim como dito anteriormente, o envolvimento da 

rede social pode ser entendido como maior busca de vínculo, mas também pode 

funcionar como maior compartilhamento de riscos e desresponsabilização do 

serviço. Uma alternativa viável era perguntar ao paciente e a sua família se os 

mesmos se sentiram envolvidos na tomada de decisão. 
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Ainda no Reconhecimento de PCMH, é avaliado se são aceitas referências 

de organizações externas ou escolhidas por familiares, se é avaliado o 

acompanhamento das referências a outros prestadores, como ocorre essa troca de 

informação e se arranjos de outras gerências são documentados nos prontuários. 

Também é avaliado se, no momento da transição da assistência entre um serviço e 

outro, informações clínicas são compartilhadas, se a PCMH/GRIP obtém os resumos 

de alta dos pacientes e se proativamente entra em contato com os pacientes. 

Todos estes aspectos abordam a responsabilização o serviço. Concentrar 

informações clínicas, buscá-las ativamente e acompanhar referências pressupõem 

que a instituição avaliada está tomando para si a responsabilidade sobre as 

informações do paciente.  

Este critério, isoladamente, não significa responsabilização pela saúde do 

paciente, mas já indica a existência de alguma responsabilidade. Mesmo assim, em 

conjunto com os outros aspectos dos programas de Reconhecimento do NCQA e, 

levando em consideração que os pilares da integralidade estão, de certa forma, 

interligados e interdependentes, este indicador é sim estratégico para a avaliação da 

responsabilização. Vale dizer que outros parâmetros avaliam a resolutividade e os 

resultados clínicos. O acompanhamento destes resultados também é componente 

de uma real responsabilização da instituição. 

Ainda no programa de Reconhecimento dos PCMH, há um critério de 

avaliação que verifica se são produzidas informações de performance nos demais 

elementos de análise e se essas informações são compartilhadas com profissionais 

e sociedade. Este compromisso público pode ser entendido como responsabilização 

pelos resultados e como uma prestação de contas para as partes interessadas. 

O programa de Reconhecimento dos PCSP, na sessão de acompanhamento 

e coordenação de referencias e na sessão de acompanhamento e coordenação da 

assistência existem critérios que avaliam como a clínica de especialidades coordena 

a assistência com as clínicas de atenção primária, clínicos “referenciadores”, 

pacientes e outros estabelecimentos, como é este processo de referenciamento e 

como são monitoradas estas referências.  
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Monitorar e coordenar o caminho percorrido pelo paciente pode ser um 

indicador de responsabilização da instituição. Contudo, o simples acompanhamento, 

disponibilidade e registro da informação não significa que será gerada uma ação e 

que, mesmo se gerada, que esta ação será efetiva. 

Na sessão “Identificação e coordenação da população de pacientes” há um 

critério que avalia como é o gerenciamento da população e se há busca ativa de 

pacientes em condições de saúde monitoradas pela PCSP. A busca ativa demonstra 

algum grau de responsabilização da instituição. 

No elemento “Responsabilidade da clínica de especialidades”, da sessão 

“Oferta de acesso e comunicação”, é avaliado qual o conteúdo e frequência de 

comunicação com o paciente e a coordenação da assistência entre o especialista e 

o médico de atenção primária. Estes indicadores avaliam a capacidade de vínculo 

da instituição com os pacientes. Uma comunicação frequente indica maior vínculo. 

Todavia, como muitos critérios anteriores, o tipo de comunicação pode ser algo 

unilateral. Se não há escuta, dificilmente haverá vínculo. 
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Quadro 4. Comparação de atributos do vínculo e da responsabilização abordados pelo NHS 

choices e pelo NCQA 

VÍNCULO / RESPONSABILIZAÇÃO   

  
 

  

NHS choices 

Atributos do portal em questão Interpretação pela ótica da integralidade 

GP Patient Survey: se os pacientes 
têm um GP preferido, se confiam em 
seus médicos e se revisam seus planos 
terapêuticos 

Verifica a existência de vínculo 

GP Patient Survey: qual a frequência 
com a qual os pacientes marcam 
consulta com seu GP preferido 

Verifica o reconhecimento institucional 
da existência de vínculo 

CQC: envolvimento familiar nas 
decisões 

Verifica a capacidade de vínculo com 
familiares 

IPQ: avalia critérios semelhantes ao 
GP Patient Survey 

Este atributo é autoexplicativo 

  
 

  

NCQA 

Atributos do portal em questão Interpretação pela ótica da integralidade 

PCMH/GRIP: se o paciente é ajudado 
a escolher um médico pessoal 

Verifica a existência de vínculo 

PCMH/GRIP: monitoramento do 
percentual de visitas a outros médicos 

Verifica a força do vínculo 

PCMH/GRIP: se pacientes, familiares e 
cuidadores são envolvidos na tomada 
de decisão 

Pode avaliar a existência e profundidade 
de um vínculo, mas deve ser feita a 
ressalva que, ao realizar esta pergunta ao 
prestador, existe a possibilidade do 
paciente meramente estar sendo alocado 
em seu gatekeeper 

PCMH/GRIP/PCSP: como são 
gerenciadas e registradas informações 
em relação às referências 

Estes aspectos são referentes à 
responsabilização do serviço. 

PCMH/GRIP: se as informações de 
performance são compartilhadas com 
profissionais e sociedade 

Demonstra algum grau de 
responsabilização das instituições 

PCSP: como é gerenciada a 
população-alvo, busca ativa de 
pacientes e a frequência da 
comunicação com o paciente 

Demonstra responsabilização destas 
instituições com a população da qual ela 
cuida 
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ASPECTOS FORMATIVOS 

Neste tópico, procura-se identificar, nas metodologias estudadas, aspectos 

que promovam a capacidade analítica e consciência crítica no usuário, possibilitando 

que o mesmo realize julgamentos de valor e redirecione as práticas de saúde 

(NASCIMENTO-SILVA; SILVA JUNIOR; PINHEIRO, 2010). 

 

NHS choices 

Assim como abordado na sessão “direito à saúde”, a forma com a qual o 

NHS choices se apresenta já traduz um aspecto importante de sua metodologia. A 

disponibilização pública de opiniões e avaliações realizadas por outros usuários, 

assim como o contato de um usuário com critérios pré estabelecidos e a 

possibilidade de comparar aspectos de diferentes serviços, são fator importante para 

induzir novo raciocínio crítico para outros usuários. Novos parâmetros para juízo de 

valor são gerados nesse novo encontro de informações. 

A possibilidade de diálogo com os prestadores também exerce ação 

formativa sobre os usuários. A resposta do prestador aos relatos traz uma nova 

dimensão à compreensão de como são prestados os serviços. 

Vale dizer novamente que o NHS choices apresenta informações outras em 

seu portal, derivadas de avaliações por outros órgãos (como do CQC, por exemplo) 

que promovem o raciocínio crítico em usuários ao disponibilizar formas diferentes de 

avaliar os serviços. 

 

NCQA 

Ao contrário do NHS choices, o NCQA não é um portal voltado ao usuário. 

Sua navegação envolve mais “cliques” e links para chegar nas informações sobre os 

serviços, e um caminho ainda menos intuitivo para acessar os critérios de avaliação 

utilizados para obtenção dos selos de acreditação. Tão pouco há possibilidade de 

diálogo com os prestadores ou de visualização de opiniões de outros usuários. Do 
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ponto de vista formativo, o portal do NCQA oferece muito pouco aos usuários dos 

serviços. 

Por outro lado, no programa de Reconhecimento dos PCMH, é avaliado se 

as informações produzidas em relação à performance dos serviços é publicada para 

profissionais e sociedade. Esta prestação de contas aponta para a necessidade de 

criar novos juízos de valor nos usuários, mesmo que de forma mais distante. 
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Quadro 5. Comparação de aspectos formativos apresentados pelo NHS choices e pelo 

NCQA 

ASPECTOS FORMATIVOS   

  
 

  

NHS choices 

Atributos do portal em questão Interpretação pela ótica da integralidade 

Disponibilização pública de opiniões 
de usuários, contato com critérios 
pré-estabelecidos, possibilidade de 
comparação de serviços. 

Induz novo raciocínio crítico e novos 
parâmetros para juízo de valor 

Possibilidade de diálogo do usuário 
com o prestador 

Traz nova dimensão à compreensão de 
como são prestados os serviços 

Disponibilização de informações de 
outras instituições (CQC, por 
exemplo) 

Trazem mais informações, pontos de 
vista e critérios de avaliação aos usuários 
com interesse de aprofundar seus 
conhecimentos sobre os serviços e sobre 
os sistemas 

  
 

  

NCQA 

Atributos do portal em questão Interpretação pela ótica da integralidade 

PCMH: se o programa publica 
informações de performance para 
profissionais e sociedade 

Esta medida aponta para a necessidade 
de criar novos juízos de valor nos 
usuários, mas não garante que isso 
ocorra. 
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RESOLUTIVIDADE 

Ao se falar de resolutividade como pilar do conceito de integralidade, tem-se 

a idéia de resolução de problemas além da dimensão clínica. Mas, mesmo assim, a 

dimensão clínica ainda é parte integrante do conceito de resolutividade. Dessa 

forma, boa parte dos parâmetros apresentados nesta sessão são parâmetros de 

ordem clínica. O que não significa que as metodologias avaliem a resolutividade em 

seu todo. 

Vale dizer também que a impressão passada pelos portais do NHS choices 

e NCQA é a de que tomam como pressuposto que a capacidade de ajudar o 

autocuidado, o autocuidado em si, a informação sobre serviços específicos de 

algumas linhas de cuidado (como para cessar tabagismo ou combater alcoolismo), 

acompanhamento e metas com indicadores clínicos e não ter limitações nas 

atividades sejam os “problemas”. E, consequentemente, que a resolução dos 

problemas seja o endereçamento a estes fatores. 

Este raciocínio não está errado, mas está carregado de uma ideologia 

contrária à integralidade. Se é pressuposta uma escuta qualificada, para 

endereçamento de problemas e demandas além da queixa clínica e resolução dos 

mesmos, quem é o serviço ou o órgão avaliador para definir o que é o problema? 

Esta pergunta só pode ser respondida pelo usuário. E, embora sejam usados 

instrumentos que avaliem esta visão, ela é posta a um segundo plano em relação 

aos indicadores clínicos. Assim sendo, esclarecendo mais uma vez, que indicadores 

clínicos devem sim ser acompanhados e são de extrema importância. Entretanto, 

são insuficientes para avaliar a integralidade dos serviços, redes e sistemas. 

NHS choices 

O NHS choices avalia a resolutividade apenas de forma indireta. O GP 

Patient Survey avalia se há um plano terapêutico e se são estabelecidos objetivos 

de saúde, além da avaliação de pacientes em relação aos resultados com serviços 

odontológicos. 

O CQC, por sua vez, tem um critério, a “efetividade”, que busca avaliar a 

efetividade clínica, a avaliação do serviço pelos próprios funcionários, o manejo de 

dor nos pacientes, a nutrição e hidratação e a presença de trabalho multidisciplinar. 
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NCQA 

O NCQA confere alguns selos baseados em efetividade clínica e alguns 

parâmetros outros ligados à resolutividade. 

Na Acreditação de programas de Gerência de Caso, é verificado se os 

programas monitoram pessoas para assegurar que as metas sejam alcançadas. 

Na Acreditação e na Certificação de programas de Gerenciamento de 

Doenças, é avaliado se os programas ofertam informação quanto ao progresso de 

metas de saúde, mas sem especificar que metas são essas. 

No Reconhecimento de clínicos no manejo de pacientes com Diabetes, 

IAM/AVE e dor nas costas, é avaliado o controle de indicadores dentro de 

parâmetros pré-definidos. 

O Reconhecimento para as PCMH/GRIP, no elemento de “gestão de saúde 

populacional”, é avaliado como a PCMH/GRIP usa informações clínicas, 

epidemiológicas e demográficas. O indicador, neste caso, não é sobre a execução 

destes serviços, mas sobre o acompanhamento destas informações pela 

PCMH/GRIP. 

Neste caso, fica evidente a falta de governabilidade dos gestores sobre os 

determinantes da saúde no sistema fragmentado americano, onde não se é possível 

exigir coordenação bilateral das responsabilidades. 

O Reconhecimento das PCMH/GRIPs também avalia se existe plano de 

autocuidado com identificação de metas para o tratamento. 

O programa das PCSPs avalia se o paciente tem barreiras de adesão ao 

tratamento, o que é, de certa forma, um passo em direção a uma maior 

resolutividade do serviço. Na sessão “Aferição e melhoria da performance” existem 

critérios para avaliar se a PCSP identifica oportunidades de melhoria e como ela age 

para melhorar a qualidade clínica, eficiência e experiência do paciente. 

Também existem elementos para verificar como a clínica de especialidades 

faz uso das informações: quais dados clínicos são utilizados e como ela implementa 
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e demonstra um processo contínuo de melhoria na qualidade, envolvendo análise de 

metas e acompanhamento de resultados. 
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Quadro 6. Comparação de aspectos da resolutividade apresentados pelo NHS choices e 

pelo NCQA 

RESOLUTIVIDADE   

  
 

  

NHS choices 

Atributos do portal em questão Interpretação pela ótica da integralidade 

GP Patient Survey avalia a existência 
de plano terapêutico e objetivos 

Tanto NHS Choices quanto NCQA 
consideram como "problema" situações, 
patologias ou a conquista de metas pré-

definidas, ou seja, reduzem a 
Resolutividade a uma "resolutividade 

clínica". Ao definirem previamente qual é 
o problema, perde-se em muito o 

aspecto cotidiano e dialógico que este 
trabalho procura nas metodologias 

avaliativas. Sem desmerecer a 
importância da resolutividade clínica, 
estes critérios são insuficientes para 

avaliar a Resolutividade como um todo. 

CQC: avalia efetividade clínica 

  
 

  

NCQA 

Atributos do portal em questão Interpretação pela ótica da integralidade 

Acreditação de programas de 
Gerência de Caso, Acreditação e 
Certificação de programas de 
Gerenciamento de Doenças, 
Reconhecimento de clínicos, 
Reconhecimento para PCMH/GRIP: 
todos avaliam a existência de metas e 
indicadores clínicos 

Trata-se do mesmo aspecto de 
abordagem da resolutividade clínica já 
discutido acima. 

PCSP: avalia se existem barreiras para 
a adesão do paciente ao tratamento 

A avaliação da existência de barreiras é 
uma forma mais alinhada com a avaliação 
de Resolutividade, pois depende da 
definição situacional pelo paciente do 
que é o problema que o impede de 
atingir o que se espera de uma conduta 
ideal. Mesmo que indiretamente, este 
tipo de abordagem permite uma análise 
situacional dos problemas enfrentados 
pelos usuários. 
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6. CONCLUSÃO 

Após a análise dos portais NHS choices e NCQA, cabe perguntarmos: o que 

pode ser aprendido com eles? O que pode ser aplicado na nossa realidade 

brasileira? 

No Brasil temos um sistema misto, onde duas realidades se entrelaçam e se 

influenciam mutuamente. A realidade enfrentada pelo SUS é semelhante à realidade 

do NHS, mas não completamente. Ambos são sistemas com diretrizes de acesso 

universal, buscando o máximo de integralidade e equidade para a saúde da 

população. Entretanto, em estágios evolutivos muito diferentes. Enquanto no Brasil 

ainda se discute como oferecer algum acesso, o NHS se pergunta em como oferecer 

este acesso. 

Por outro lado, o Brasil também tem um subsistema de saúde: a saúde 

suplementar. O setor privado, onde a saúde das pessoas é responsabilidade de 

empresas privadas. As relações são regidas por contratos e as empresas 

supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Este setor é 

responsável aproximadamente por 25% da população brasileira (ANS, 2012), e se 

assemelha com a lógica norte americana subjacente ao NCQA. 

Como é de se esperar, o meio no qual a metodologia de avaliação se insere 

influencia fortemente seu desenvolvimento e seus objetivos. Arquitetado para o uso 

direto pelos usuários do sistema de saúde, o NHS choices é consideravelmente 

mais simples e intuitivo, desviando aspectos mais técnicos de avaliação para  uma 

abordagem indireta através de pesquisas ou órgãos qualificadores. Mesmo assim, 

atento à relevância destas informações, o NHS choices as disponibiliza para os 

usuários (como a nota do CQC, por exemplo). 

Outro aspecto interessante é que, no momento em que um usuário realiza 

um comentário, ele acabou de entrar em contato com outros critérios de avaliação, 

os quais possivelmente não estariam sendo considerados em caso contrário. Dessa 

forma, o NHS choices deixa implícito um aspecto formativo e reflexivo na estrutura 

de sua metodologia. 
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Nesse tocante, a “desvantagem”, se assim pode ser dito, do NCQA em 

relação ao NHS choices para atingir os objetivos considerados nesta pesquisa 

(analisar seu alinhamento à integralidade) reside mais na ordem metodológica da 

avaliação do que nos parâmetros e critérios em si. 

A lógica do órgão americano é vender programas de qualificação e serviços 

adjacentes, e não subsidiar criticamente a escolha dos pacientes e usuários. O site 

não explicita claramente a metodologia de avaliação e as mesmas não 

necessariamente envolvem o paciente. Sendo assim, a própria estrutura do portal do 

NCQA não é amigável ao usuário. São muitos cliques para chegar à informação 

desejada e os menus não são intuitivos para um paciente que busca avaliação de 

serviços. 

Em uma perspectiva brasileira, a disponibilidade de informação e a lógica 

formativa devem servir de base para as metodologias avaliativas. Independente se 

os pacientes estão no subsistema suplementar ou dependem somente do SUS, se o 

direito à saúde existe, deve existir transparência. Tanto em avaliações, quanto em 

resultados, quanto nas metodologias avaliativas aplicadas. A prestação de contas à 

sociedade deve ser aberta e o usuário deve ter capacidade de vocalização. Se o 

paciente, ou o cidadão, é o objetivo final da organização do sistema, sua 

participação é indispensável. 

Outro ponto a ser considerado da metodologia aplicada pelo NCQA é o fato 

de suas pesquisas serem realizadas de forma prescritiva. A avaliação dos 

programas, para conferir ou não os selos de qualidade, premia quem usa as 

ferramentas do próprio NCQA. Não há, portanto, abordagem de ferramentas de 

concorrentes ou propostas de alternativas. Os serviços que solicitam a avaliação 

devem se adequar. Assim, fica evidente uma disfunção deste tipo de sistema. 

Entretanto, não se pode diminuir a importância da metodologia aplicada por 

nenhuma das abordagens estudadas. Ao contrário, é necessário entender quais 

lógicas são subjacentes à formulação e aplicação destas metodologias para prevenir 

que problemas importantes não sejam considerados “problemas”. 

O NCQA, inserido em um sistema de saúde fragmentado, enfrenta grandes 

desafios na governabilidade dos gestores e profissionais sobre as informações e 
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articulação do cuidado ao paciente. É notável seu esforço em responsabilizar 

serviços por concentrar e disponibilizar informações em tempo hábil, assim como 

agir no sentido de promover o intercâmbio de informações com objetivo de gerar 

melhores resultados para os pacientes. 

Metodologias de avaliação brasileiras podem tirar proveito deste tipo de 

esforço. O setor suplementar é marcado por fragmentação e desarticulação e aposta 

na economia de escala, que depende de empresas de poder econômico colossal 

para justificar o investimento em articulação do cuidado. Neste ponto, 

especificamente, o poder de indução da agência reguladora tem papel estratégico 

na diminuição da fragmentação. Uma alternativa à dependência do poder econômico 

de empresas privadas para haver diminuição da fragmentação no setor suplementar 

é a indução de articulação no nível de prestadores. 

Entretanto, não se pode perder de perspectiva as lógicas e objetivos de uma 

avaliação. A pergunta se o paciente foi envolvido no plano terapêutico, por mais 

simples que ela seja, ao ser realizada para gestores e profissionais, pode receber 

respostas diametralmente opostas de quando realizada a pacientes. Pressupor que 

os gestores e profissionais são detentores de conhecimento absoluto sobre essa 

questão é endossar uma pratica prescritiva de avaliação que pode desconsiderar se 

houve realmente participação do paciente. Por mais que pacientes tenham formação 

técnica questionável para realizar algumas avaliações, aspectos importantes do 

cuidado só podem ser acessados de forma integral através de suas perspectivas. 

Dito isso, ao analisar a evolução destas metodologias, em particular nos 

aspectos de avaliação do acesso, pode ser percebida uma crescente preocupação 

com uma forma de acesso específica: o acesso eletrônico. 

Desde a coleta, armazenamento e disponibilização de informações de 

Registros Eletrônicos de Saúde (prontuários, resultados de exames laboratoriais, 

imagens, informações geradas por outros prestadores...) à capacidade de realizar 

agendamentos, solicitar repetição de prescrições dentre outros serviços via web. 

Por fim, pensa-se que, na perspectiva de uma abordagem nacional, deva ser 

considerado, antes de mais nada, o direito à saúde. Afinal de contas, para o Brasil, a 

saúde é um direito – ou deveria ser. Nesse sentido, a transparência de informações, 
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a interação entre usuários e profissionais, usuários e gestores e usuários entre si, 

assim como a prestação de contas pública das instituições são aspectos importantes 

a serem aprendidos com o NHS choices. 

Se estamos falando de um sistema baseado na integralidade, também 

estamos falando de um sistema com escuta qualificada. Uma escuta capaz de 

interpretar a realidade do outro e resolver seus problemas em tempo hábil, não se 

restringindo à visão clínica. Uma escuta que só ocorre em ambiente com vínculo 

entre profissionais e pacientes, entre instituições e pacientes e responsabilização 

destes profissionais e instituições sobre os resultados de saúde. Estamos falando 

também de acesso universal a serviços e a informações.  

Avaliar todos estes aspectos é uma tarefa altamente complexa e trabalhosa. 

Tal como é possível perceber que avaliar estes mesmos aspectos invariavelmente 

tangenciam a percepção do usuário quanto ao serviço, trazendo à tona problemas 

antes sequer postos em pauta. 

Desse modo, ao pensar em uma abordagem brasileira, é indispensável 

considerar a perspectiva do usuário nas metodologias avaliativas.
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