
Introdução: 
Devemos fazer com o paciente, ao invés de fazer para o paciente. Esta afirmação que faz alusão à 
importância da cocriação de soluções e melhorias em conjunto com o paciente, vem se mostrando 
cada vez mais evidente em várias instituições no mundo, inclusive em nosso país.
EEntretanto, se faz necessário compreender em que medida estas iniciativas têm obtido resultados 
consistentes e gerado conhecimento que colabore com a construção do arcabouço conceitual 
necessário para a evolução deste tema no Brasil. Sendo assim, este trabalho objetivou identificar a 
produção científica brasileira relativa à cocriação de valor com o paciente.

Método: 
TTrata-se de uma Revisão Integrativa, realizada em publicações em periódicos e na produção Stricto 
Sensu brasileira. A busca foi realizada através do portal BVS e do Catálogo de Teses e Dissertações da 
CAPES respectivamente, com recorte temporal dos últimos 15 anos (2005-2020). Os critérios de 
inclusão foram publicações que abordaram a cocriação com o paciente, independente da 
metodologia empregada no estudo, no idioma português do Brasil e de exclusão, aqueles que não 
foram realizados em instituições de saúde nacionais. 

Resultados: 
FForam identificados 193 estudos e selecionados apenas 5, que ocorreram em diferentes contextos 
como: o Hospitalar, a Medicina Diagnóstica e a Saúde Mental. Estes esforços de cocriação com o 
paciente possibilitaram o fortalecimento da marca institucional, a fidelização de clientes, a formulação 
de estratégias gerenciais, a humanização da assistência, o reposicionamento do paciente frente ao 
tratamento, dentre outros aspectos. 

Os resultados mostraram que a cocriação com o paciente encontra-se em fase inicial nas instituições 
de saúde brasileiras, demonstrado pela escassez de literatura publicada referente a essa temática.
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COCRIAÇÃO DE VALOR COM O PACIENTE
NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE BRASILEIRAS:
QUAL O CENÁRIO ATUAL?


