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Escolha do conceito de avaliação

Dentre as diversas possibilidades de delimitação
do foco da avaliação está aquela que toma a
qualidade da intervenção como objeto. A sua
abordagem requer, num primeiro momento, a
definição daquilo que se compreende por avaliação
e por qualidade. Tendo em vista que o propósito
deste texto é o de auxiliar gestores e profissionais
a realizarem uma avaliação prática e não uma
pesquisa avaliativa, a escolha dos conceitos será
norteada por essa preliminar dentre as diversas
possibilidades oferecidas pela literatura (SILVA,
2005). Nesta perspectiva tanto o conceito proposto
por Contandriopoulos quanto aquele proposto por
Patton tem utilidade prática.

Segundo Patton (1997) avaliação corrresponde à:
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220   Avaliação da qualidade de programas...

[...] coleta sistemática de informações sobre as atividades,
características e produtos dos programas para fazer
julgamentos sobre o programa, melhorar a efetividade do
mesmo e ou informar decisões sobre futuras programações.

Para Contandriopoulos e outros (2000) a avaliação é “o julgamento
que se faz sobre uma intervenção ou sobre qualquer dos seus
componentes com o objetivo de auxiliar na tomada de decisões.”

As duas definições são muito semelhantes, com a diferença
que a primeira é voltada principalmente para as avaliações
administrativas ou normativas e a segunda envolve também
pesquisas avaliativas (CONTANDRIOPOULOS et al, 2000).
Patton centra seus esforços em identificar estratégias de realizar
avaliações que facilitem o uso dos seus resultados, por parte
dos gestores (PATTON, 1997, 2002).

Dessa forma, podemos dizer que a avaliação corresponde a um
julgamento que se faz sobre uma intervenção (CONTAN-
DRIOPOULOS et al, 2000) ou sobre as práticas sociais (SILVA,
2005). Pode-se então falar em um espectro das possibilidades
metodológicas para a avaliação, que vão de julgamentos baseados
no senso comum até a pesquisa avaliativa (SILVA, 2005). Neste
capítulo daremos prioridade às avaliações para a gestão,
frequentemente também denominadas de formativas que são aquelas
voltadas para o aperfeiçoamento dos programas, em contraposição
às somativas, frequentemente realizadas ao fim do programa e que
servem para prestar contas a audiências externas (SCRIVEN, 1991).

A escolha do conceito de qualidade em saúde

O segundo passo é definir qualidade em saúde. A qualidade
pode ser pensada tanto de forma abrangente quanto de forma
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delimitada. Em relação ao conceito delimitado, Donabedian
considera a qualidade como o produto de dois fatores: um seria
a tecnologia do cuidado médico, derivada da ciência, e o outro
seria a aplicação dessa ciência e tecnologia na prática concreta,
ou, a “arte do cuidado”, influenciada sobremodo pelas relações
interpessoais (DONABEDIAN, 1980, 2003).  Em trabalhos
anteriores, esse mesmo autor definia a qualidade como a relação
entre benefícios, riscos e custos de uma intervenção sanitária
(DONABEDIAN, 1980). Essas duas definições são comple-
mentares e os seguintes componentes podem ser objeto de
avaliação e análise:

1. Incorporação do conhecimento científico e tecnológico;

2. Relações interpessoais;

3. Incorporação de saberes práticos;

4. Relação benefícios x riscos x custos favorável.

Ou seja, uma intervenção é de qualidade se incorpora o
conhecimento científico e a experiência prática que envolve
relações interpessoais positivas, gerando, ao mesmo tempo,
benefícios a um custo socialmente suportável com o mínimo
de riscos. Esse mesmo autor ainda considera que a definição
pode ser absolutista quando se fala da qualidade como conceito
abstrato, ou individual se referida a valores (DONABEDIAN,
1980).

Podemos então passar a indagar o que seria uma intervenção
da vigilância sanitária que pudesse ser classificada como “de
qualidade”? E como proceder para avaliar essa qualidade?

Tomemos como exemplo uma inspeção sanitária de rotina,
voltada para a vigilância dos alimentos. A inspeção deve se
basear em legislação que define as boas práticas para os serviços
de alimentação, tais como a Resolução RDC nº 216 (ANVISA,
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2004) ou em normas municipais (SALVADOR, 1995). Teremos
aí duas dimensões da qualidade: a qualidade da atividade do
serviço de vigilância sanitária que é a inspeção dos alimentos e
a qualidade dos alimentos que são objeto da inspeção. A
qualidade dessa atividade poderá ser aferida através de uma
comparação entre o que está sendo feito e o que está proposto
pela legislação. Por exemplo, a prefeitura de Salvador publicou
normas para o comércio de alimentos que detalham os padrões
para a boa qualidade da sua conservação tais como:

Carnes vermelhas: a carne de porco: cor rósea ou
avermelhada pálida. Carne bovina cor vermelho vivo. A carne
bovina deve ser moída à vista do consumidor. Devem ser
armazenadas sob refrigeração contínua até 5o ou congeladas
por até seis meses entre 0 e –18oC. (SALVADOR, 1995)

Avaliar a qualidade da inspeção das carnes, nesse caso, requer
observar se foi feito registro sobre a cor e a temperatura das
carnes; se estavam fora das recomendações, se as medidas
cabíveis foram tomadas.

Existe, porém, outra dimensão da avaliação da qualidade aí
presente: em que medida a legislação incorpora o que há de
mais avançado na ciência e na prática de produção, transporte e
armazenamento de alimentos? Por exemplo, podemos ter um
trabalho de inspeção de qualidade no qual todas as normas de
“boas práticas” foram verificadas. No exemplo escolhido a
inspeção verificou a cor e a temperatura de armazenamento.
Porém, aquelas normas são de 1995. Suponhamos que houve
um consenso de especialistas, em escala internacional, que
passou a recomendar uma temperatura diferente daquela para
preservar os alimentos congelados. Nesse caso, como as
normas utilizadas estavam defasadas em relação ao conhecimento
científico e/ou prático vigente, a inspeção sanitária nelas apoiada
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pode ficar comprometida, e, consequentemente as práticas por
ela orientadas.

Já, se pensarmos em relação aos medicamentos, além da
qualidade do trabalho de inspeção, em que as mesmas questões
se aplicam, pode-se pensar ainda sobre a relação entre benefício,
riscos e custo dos medicamentos e medir sua qualidade em
relação a esses critérios. A obesidade é considerada como um
fator de risco para diversas doenças cardiovasculares. Porém,
alguns medicamentos oferecidos pelos laboratórios com a
finalidade de auxiliar no emagrecimento podem causar câncer,
linfomas e danos genéticos por conterem fenoftaleína
(ANVISA, 2005). Dessa forma, o risco é maior que o benefício
e a qualidade inexiste, passando a ser danoso para a saúde,
constituindo-se em alerta medicamentoso da Organização
Mundial de Saúde. Já a grande maioria dos medicamentos
utilizados na prática médica pode constituir-se em risco para a
saúde e a sua prescrição requer uma avaliação da relação entre
os riscos e os potenciais benefícios.

Dimensão técnica e relações interpessoais

Se pensarmos em uma inspeção sanitária, podemos dizer que
a qualidade está não apenas no padrão técnico da inspeção como
também nas relações interpessoais. Não basta o sanitarista
responsável conhecer a norma técnica e a legislação de forma
adequada; não é suficiente implementar esse saber na prática e
não basta a norma estar de acordo com o conhecimento
científico vigente. A forma pela qual o profissional responsável
pela inspeção atua influi nos resultados. As estratégias de
convencimento e de comunicação para a saúde podem ter um
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efeito mais duradouro e gerar maior grau de adesão dos
fabricantes e comerciantes de produtos e serviços do que as
práticas punitivas, se usadas de forma isolada. Por exemplo,
gerar uma consciência cidadã sobre a poluição ambiental pode
levar a uma adesão voluntária, em larga escala, às políticas de
preservação do meio ambiente.

Qualidade como conceito abrangente

Vimos até aqui que a qualidade das práticas em vigilância
sanitária pode corresponder ao uso adequado do conhecimento
técnico no controle de riscos à saúde. Essa dimensão da
qualidade tem sido adjetivada e denominada de qualidade
técnico-científica (VUORI, 1982).

Porém, não é suficiente as práticas serem adequadas do ponto
de vista técnico. Se as ações somente estiverem sendo oferecidas
em pequena escala e não houver cobertura adequada, a
qualidade também estará comprometida. No exemplo dado sobre
o controle da qualidade de alimentos não bastaria o sanitarista
ter conhecimento da legislação recente, dispor de veículo e fazer
a inspeção conforme as normas se só puder fazer isso em uma
pequena proporção dos estabelecimentos que comercializam
alimentos. Dessa forma, a cobertura das ações, definida como a
proporção da população-alvo que se beneficia do programa
(ROSSI; LIPSEY; FREEMAN 2004), é também um compo-
nente da qualidade.

Além disso, é necessário que as práticas desenvolvidas tenham
um potencial de produzir resultados – ou seja, sejam eficazes
– e que possam modificar a realidade alcançando seus objetivos,
isto é, sejam efetivas. Assim, a eficácia, aqui entendida como
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o efeito potencial de uma intervenção numa situação
experimental, e a efetividade, como o efeito num sistema
operacional (SILVA, 2005), são também componentes da
qualidade. A obrigatoriedade do registro de medicamentos na
ANVISA, antes da sua comercialização, é uma medida
relacionada com a eficácia do controle. Contudo, para ela ser
efetiva há que ser complementada com a fiscalização rotineira
dos estabelecimentos de saúde. As mortes ocorridas em agosto
de 2005, em Itagibá, no sul da Bahia, relacionadas ao uso de
lidocaína, decorreram da comercialização de um produto por
uma empresa sem a autorização da ANVISA (2005). Essa
comercialização irregular, contudo, não foi identificada a tempo,
o que resultou em mortes evitáveis.

Além da efetividade, as ações devem ser eficientes, isto é,
devem produzir resultados a um custo socialmente aceitável.
Esta relação deve ser otimizada, ou seja, a ação deve produzir
os máximos benefícios ao menor custo. A aceitabilidade das
ações é definida como a conformidade das ações aos desejos e
expectativas dos usuários (DONABEDIAN, 2003). Devem
também ser acessíveis e conquistar a legitimidade social. No
momento em que um estabelecimento comercial é multado e
fechado por se constituir em risco para a população, essas medidas
têm que contar com o apoio da população, ou seja, é necessário
terem legitimidade para não gerar reações de oposição e boicote
como ocorreu com as campanhas de vacinação no início do século
XX. Para Donabedian (1990) a qualidade pode ser vista como
um conceito abrangente e complexo, formado por sete pilares:

1. Eficácia

2. Efetividade

3. Eficiência
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4. Acessibilidade

5. Legitimidade

6. Otimização

7. Aceitabilidade (Satisfação do usuário).

Também Vuori considerava a qualidade como algo complexo e
a subdividiu em oito componentes. Destes, cinco coincidiam
com os pilares de Donabedian: 1. Eficácia; 2. Efetividade; 3.
Eficiência; 4. Acessibilidade; 5. Aceitabilidade. Os três
componentes adicionais introduzidos eram: 1. Adequação
(cobertura); 2. Qualidade técnico-científica; 3. Equidade.

A qualidade técnico-científica corresponderia à incorporação
do conhecimento científico vigente pela prática cotidiana. Já a
adequação propriamente dita refere-se à relação entre
necessidades e oferta de serviços, e, nesse sentido, aproxima-
se da ideia de cobertura, como a proporção da população-alvo
que se beneficia de um programa. Já a equidade, conceito
complexo que não cabe desenvolver completamente no escopo
desse texto, corresponderia à justiça na distribuição social das
ações1.

Delimitando o foco da avaliação da qualidade

Diante da complexidade do conceito de avaliação, qualquer
iniciativa relacionada com a sua operacionalização requer a
delimitação do seu foco. Numa primeira aproximação há que
definir se o objeto da avaliação são as práticas da vigilância
sanitária (ações de fiscalização sobre a produção, comercialização
e transporte de produtos, medicamentos e alimentos) ou se
são os “produtos, medicamentos e alimentos”.  Ambas as
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dimensões interessam à organização da vigilância, porém, nem
sempre podem ser objeto concomitante de avaliação. No
exemplo dado anteriormente, a fiscalização dos alimentos pode
ter sido de qualidade por ter utilizado as normas e o
conhecimento mais atual. Contudo, os alimentos fiscalizados
podem não ter sido considerados como de qualidade por
estarem armazenados em temperaturas inadequadas, por
exemplo.

Em seguida, é necessário definir qual o componente da
qualidade que se irá avaliar, se o técnico, se a dimensão
interpessoal ou se alguns dos sete pilares acima mencionados.

Abordagens

Após a escolha do conceito de qualidade e das dimensões e
atributos a serem priorizados, há que selecionar uma ou mais
abordagens para a avaliação. Em relação a esta escolha existe
uma multiplicidade de possibilidades, sistematizadas por
Donabedian na famosa tríade “estrutura, processo e resultados”.
A estrutura diz respeito aos elementos estáveis (recursos
materiais, humanos e organizacionais). Se o Sistema de
Vigilância Sanitária, nos diversos âmbitos de gestão (federal,
estadual ou municipal), não dispuser de recursos humanos
qualificados e de condições materiais para a realização do
trabalho rotineiro, a qualidade da vigilância estará compro-
metida. Por exemplo, os profissionais desconhecem a legislação,
não sabem buscar informações atuais nas bases de dados, não
dispõem de transporte ou de material para realizar as inspeções.
Inexistem laboratórios especializados para realizar análises dos
produtos. Dessa forma, problemas relacionados com a
estrutura de uma instituição comprometem a sua qualidade
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(da instituição). Além dos aspectos considerados como
essenciais, Donabedian (1980) se refere às amenidades como
componente também importante para a qualidade da atenção.
As amenidades seriam aspectos, por vezes considerados como
supérfluos, mas que aumentam o bem estar de profissionais e
usuários, e, por essa razão, influenciam na qualidade dos
serviços prestados. Podem ser considerados como amenidades,
por exemplo, a decoração dos ambientes de trabalho, a
refrigeração e o conforto das instalações.

Os processos referem-se aos elementos constitutivos das
práticas propriamente ditas, relacionados com tudo que medeia
a relação profissional-usuário. Já os resultados seriam as
modificações no estado de saúde dos indivíduos, em se tratando
da assistência médica e, no caso da vigilância, na diminuição
dos riscos e na promoção da saúde. Segundo esse autor, a
maneira mais direta para avaliação da qualidade do cuidado seria
a análise dos processos constitutivos do cuidado, sendo as
abordagens de estrutura e resultados formas indiretas para
realizá-la.

Um equívoco muito frequente na literatura é reduzir a
proposta metodológica de Donabedian à discussão dessas
abordagens. Esse foi um recurso usado pelo autor para
sistematizar as múltiplas classificações existentes, naquela
época, acerca das possíveis abordagens para avaliação da
qualidade. A avaliação da qualidade requer diversas outras
definições metodológicas no que diz respeito ao desenho da
avaliação, ao nível da realidade a ser delimitado, aos atributos a
serem escolhidos, às formas de seleção de prioridades, à
amostragem e à obtenção de consenso na definição de critérios
e indicadores e padrões (DONABEDIAN, 1980, 1985, 1988).
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Níveis e escopo da avaliação

Uma outra delimitação necessária diz respeito ao nível da
realidade que será objeto da avaliação. As ações rotineiras de
fiscalização, os diversos setores de um departamento municipal
(controle de medicamentos, alimentos etc), o sistema
municipal, o sistema estadual, o sistema nacional, a agência
reguladora, constituem-se em níveis possíveis para uma
avaliação.

Avaliação da qualidade técnico-científica
das ações de vigilância

Tendo em vista as múltiplas possibilidades de abordar a
qualidade, a opção feita neste capítulo foi a de examinar as
alternativas para avaliar a qualidade técnico-científica da
vigilância sanitária na sua dupla dimensão: das ações de vigilância
propriamente ditas e dos produtos e serviços que se constituem
em objeto do trabalho da vigilância.

Estratégias metodológicas para avaliação
da qualidade técnica

As estratégias (ou desenhos) para a avaliação da qualidade técnica
podem ser estruturadas ou semi-estruturadas, a depender do
objetivo da avaliação2. As estratégias mais frequentemente
usadas para a avaliação normativa da qualidade são os estudos
transversais ou ex-post (ALMEIDA FILHO; ROUQUAYROL,
2004, ASSUNÇÃO; SANTOS; GIGANTE, 2001, ARAÚJO,
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1996), a estimativa rápida através de informantes-chave (DI
VILLAROSA, 1993)  e a análise de trajetórias (LOPES; SILVA;
HARTZ, 2004).

A definição da metodologia para avaliação da qualidade técnica
envolve a seleção de prioridades e da pergunta para a avaliação.
A depender do tipo da pergunta formulada seleciona-se a
estratégia ou desenho e a abordagem (estrutura-processo-
resultados). Em seguida selecionam-se critérios, indicadores e
padrões e formas para a análise dos dados.

Seleção de prioridades para a avaliação
da qualidade

Uso de traçadores e eventos sentinela

A seleção de prioridades poderá ter abordagem técnica ou
participativa ou uma mistura de ambas. Existem duas opções
técnicas muito úteis descritas na literatura. A identificação de
condições denominadas como traçadoras (KESSNER; KALK;
SINGER, 1973), ou como eventos sentinela (RUTSTEIN
et al, 1976). Traçadores seriam condições ou agravos cuja
avaliação seria capaz de informar sobre o cuidado aos demais
agravos. Os critérios sugeridos por esses autores para a seleção
de traçadores seriam: 1) existência de impacto funcional
significativo; 2) diagnóstico fácil; 3) prevalência alta; 4) impacto
do cuidado substancial; 5) existência de consenso acerca da
atenção médica e 6) epidemiologia conhecida. Já os eventos-
sentinela correspondem a situações evitáveis e já controladas,
cuja ocorrência pode ser interpretada como resultado da
falência ou ausência de qualidade de alguma intervenção
específica. Por exemplo, foram considerados como condições
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traçadoras para a avaliação da efetividade da descentralização
da gestão do Sistema Único de Saúde na Bahia a diarréia e as
infecções respiratórias agudas infantis, a tuberculose e a
hipertensão arterial. (SILVA et al., 2005) Essas condições
atendem aos critérios de Kessner e Kalk e correspondem a
problemas de saúde de certa magnitude, para os quais existem
programas especiais, há alguns anos no Brasil. Um caso de
paralisia flácida pode ser considerado como exemplo de evento
sentinela, pois a poliomielite está erradicada do país.

Na área da vigilância sanitária podemos considerar como
condições traçadoras para avaliar a qualidade técnica da fiscalização
de alimentos a qualidade da água mineral, as condições de
conservação das carnes, o prazo de validade do leite e de enlatados
mais consumidos, vendidos em supermercados, por exemplo,
por serem alimentos de elevado consumo, componentes da cesta
básica e que podem oferecer riscos à saúde caso essas condições
de produção e armazenamento não sejam atendidas. Já um óbito
por uso de um medicamento é um evento sentinela que indica
que algo falhou na cadeia de controle que se inicia com a
autorização à comercialização até o consumo por parte dos
usuários.

Círculos de qualidade

A outra forma de se selecionar prioridades seria uma
abordagem participativa onde ocorreria uma discussão com
diversos participantes do programa ou serviço sobre os
principais problemas. Esse é o enfoque do planejamento
estratégico situacional em que se busca incorporar o ponto de
vista dos diversos atores envolvidos com uma determinada
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intervenção ou de uma determinada instituição (MATUS,
1993). Para outros autores, trata-se não só de diagnosticar
problemas e buscar soluções mas, também, de identificar
oportunidades para a melhoria dos serviços (DONABEDIAN,
2003).

A identificação sistemática de problemas e oportunidades pode
ser feita por grupos de profissionais que se reunem
periodicamente e, em alguns casos, são denominados círculos
de qualidade. Os círculos de qualidade podem ser grupos
pequenos de não mais que dez pessoas que se reunem, ao menos
duas vezes por mês, para identificar problemas de qualidade,
discutir suas causas, propor soluções e acompanhar a
implementação das mesmas. A depender do âmbito de
abrangência da instituição esses grupos podem se constituir
em redes municipais, regionais ou nacionais.

Escolha da abordagem

Donabedian propôs a tríade “Estrutura, processos e resultados”
como modelo simplificado e reduzido da realidade, inspirado na
teoria sistêmica, a partir do qual as informações poderiam ser
obtidas para avaliação da qualidade do cuidado (DONABEDIAN,
1990). Este autor alertava, contudo, que essa tríade só faria
sentido se houvesse relação de causalidade entre estrutura,
processo e resultados de uma determinada realidade
(DONABEDIAN, 2003). Cada componente da tríade tem valor
e significado diferentes. A estrutura pode ter uma relação com
a qualidade, porém necessariamente não é sinônimo desta. É
possível existir um cuidado à saúde de qualidade em uma
situação de precariedade estrutural. Por exemplo, um médico
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pode diagnosticar corretamente uma doença e prescrever o
medicamento adequado em um consultório em precárias
condições de conservação. Um sanitarista pode realizar uma
investigação adequada sobre uma epidemia de diarréia e
identificar a fonte de contaminação e adotar medidas de
controle na ausência de recursos materiais e logísticos
adequados. O inverso não é possível acontecer. Pode-se ter o
melhor consultório do mundo, no que diz respeito à estrutura
física, e o profissional prestar um cuidado inadequado, portanto,
de baixa qualidade. Da mesma forma, um serviço de vigilância
sanitária pode ter carros novos, computadores de última
geração, laboratórios equipados e não dispor de recursos
humanos capazes de realizar uma investigação epidemiológica.

Para Donabedian (2003), o processo seria a forma mais direta
de avaliação da qualidade do cuidado. Já os resultados, embora
sejam muito importantes, não podem ser considerados como
medida direta da qualidade, pois podem não ser consequência
da intervenção realizada. Por exemplo, pode ter diminuído o
número de episódios de diarréia devidos à ingestão de
alimentos, porém esse resultado não decorreu de uma
fiscalização sanitária de boa qualidade e sim do fato da população
ter aprendido a não consumir esse tipo de alimento.

Na medida do possível, recomenda-se a articulação entre a
abordagem de processos com aquela de resultados por
possibilitar um maior poder explicativo ao desenho da avaliação.
Contudo, a escolha da abordagem depende do estágio de
desenvolvimento do programa bem como da informação prévia
acumulada sobre o mesmo e das perguntas de avaliação daí
decorrentes.
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Critérios, indicadores e padrões

Critérios, indicadores e padrões são os instrumentos a partir
dos quais a qualidade pode ser medida. Critérios são aspectos
da estrutura, dos processos ou dos resultados (DONABEDIAN,
2003). Se a opção for pela realização de um estudo epidemio-
lógico para a avaliação da qualidade, por exemplo, um inquérito
entre pacientes hospitalizados, os critérios correspondem às
variáveis. A existência de carros para fiscalização de
estabelecimentos, pela Vigilância Sanitária, é um critério de
estrutura; os ítens verificados pelo profissional, durante a
fiscalização, são critérios de processo, e a retirada de produtos,
com data de validade vencida, critério de resultados. Os
indicadores são razões ou proporções entre variáveis ou
critérios. Por exemplo, a existência de amostras de sangue
contaminado é um critério para a avaliação da qualidade de um
Hemocentro. Já a proporção de bolsas de sangue sem
contaminação é um indicador. Por sua vez, os padrões são
medidas quantitativas ou características qualitativas daquilo que
é considerado de boa qualidade. Por exemplo, 100% das bolsas
de sangue devem estar livres de contaminação.

Promovendo a qualidade

Um dos motivos mais relevantes para se desenvolver um
sistema de monitoramento da qualidade é que o processo de
avaliação, então deflagrado, possa se constituir em um recurso
para a promoção e melhoria da qualidade das ações. Quando
esta é a finalidade escolhida pelos gestores trata-se de
institucionalizar, em certa medida, o monitoramento da

Vigilância sanitária_Saladeaula.pmd 18/12/2009, 11:02234



Ligia Maria Vieira da silva   235

qualidade da intervenção ou do programa em questão,
entendido como o acompanhamento sistemático de algumas
questões relacionadas à avaliação da mesma, nos seus diversos
níveis.

Uma estrutura mínima deve ser assegurada à equipe técnica
encarregada de coordenar o processo. É uma unidade que pode
compor uma sala de situações no sentido que lhe é dado por
Matus (1993), ou pode existir independentemente da mesma.
O importante é que esteja articulada com os tomadores de
decisão, com os gerenciadores de sistemas de informação e
com os profissionais e usuários. A unidade poderá ficar
encarregada de coordenar o processo para a seleção participativa
de prioridades ou definí-las, a partir de critérios técnicos
(traçadores ou eventos sentinela). Poderá estimular a criação
de círculos de qualidade por níveis do sistema de saúde ou da
instituição, analisará dados e elaborará recomendações.

A avaliação da qualidade técnica ou de outras dimensões da
qualidade pode ter diversas utilidades em um serviço de saúde.
A primeira delas está relacionada com o apoio ao processo de
tomada de decisões e ao aperfeiçoamento de uma intervenção.
Quando isso não ocorre e os gestores ignoram os resultados
das avaliações nas suas decisões, o trabalho desenvolvido pode
ser usado para a prestação de contas à sociedade. E, se por
acaso, naquele momento, a sociedade não estiver organizada o
suficiente para se apropriar da informação gerada, o
conhecimento assim produzido, quando de boa qualidade, não
se perde. Em algum momento poderá ser incorporado por
profissionais e gestores comprometidos com a melhoria da
qualidade da atenção à saúde das pessoas.
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Notas

1 Para uma discussão sistemática sobre equidade ver Perelman (1996).
2 Para uma discussão das tipologias dos desenhos da avaliação ver Silva (2005).
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