
ONCO SP  
Ú L T I M A S   N o t í c i a s

Desde 1990 o US News & World Report se consagra uma entidade tradicional em publicações dos 
rankings dos melhores hospitais da América.  
Os hospitais que entram na avaliação devem atender, inicialmente a alguns requisitos mínimos de 
elegibilidade, como ser um hospital de ensino; ou estar associada a uma escola médica;  ou ter no 
mínimo 200 leitos; ou ter no mínimo 100 leitos e oferecer no mínimo 4 tecnologias médicas de uma 
lista de 8 pré-estabelecidas. Além disso o volume de atendimento por especialidade ou tempo de 
pesquisa clínica entram como critérios na seleção das instituições avaliadas. Os hospitais em 
destaque costumam lidar com casos de difícil solução ou situações incomuns.  

O Ranking lista 15 especialidades, além da oncologia, que são apresentadas separadamente. 
No caso da avaliação da oncologia é realizada uma extensa análise orientada por dados que 
combinam medidas de desempenho em três dimensões principais de cuidados de saúde: estrutura, 
opinião de processo / especialista e resultados. 

As medidas estruturais incluem volume hospitalar, pessoal de enfermagem e outros recursos que 
definem o ambiente hospitalar. A fonte de dados para a maioria das medidas estruturais é a pesquisa 
anual da American Hospital Association (AHA). Recursos adicionais incluem a lista do National 
Cancer Institute dos centros de câncer designados pelo National Institute of Health (NIH) e a lista de 
hospitais Nurse Magnet do American Nurses Credentialing Center. 

O processo é representado por dois fatores. Um deles é a reputação de um hospital em desenvolver 
e sustentar um sistema que ofereça cuidados de alta qualidade, conforme determinado pelas 
pesquisas de médicos certificados pelos conselhos citados acima (ou seja, opinião de especialistas). 
O outro, compartilhado com a dimensão de resultados, é um indicador de segurança do paciente, 
baseado na medida das mortes e danos evitáveis que é em grande parte uma função dos processos 
em vigor. Quando um paciente morre desnecessariamente ou sofre lesões, isso reflete não apenas 
como um resultado evidente, mas também como uma falha nos processos hospitalares apropriados. 

A avaliação do desempenho dos resultados baseia-se principalmente na sobrevivência (ou seja, 
mortalidade ajustada pelo risco). Os Arquivos Analíticos Padrão (SAF), mantidos pelos Centros de 
Serviços Medicare e Medicaid (CMS) e também referidos como arquivos de sinistros do Medicare, 
fornecem dados detalhados sobre sinistros, incluindo mortalidade, para beneficiários do Medicare 
por serviços pagos. 

Abaixo a lista dos 49 melhores hospitais oncológicos, segundo a U.S News & World Report: 
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Confira o relatório na íntegra :  
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