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Estrutura da sessão

- Definição de business case.

- Discutir a importância de um business case como parte de um projeto de melhoria

da qualidade.

- Componente de aplicação prática – Melhorando a Segurança do Paciente em

Larga Escala no Brasil (estrutura e relevância de um business case).



- Documento de apoio à tomada de decisão usado para determinar o efeito que uma iniciativa

vai ter do ponto de vista financeiro e de resultados esperados. Um business case deve

demostrar como é que uma decisão vai alterar o “fluxo do dinheiro” durante um período de

tempo e, simultaneamente, qual é o retorno do investimento realizado (valor que vai gerar para a

organização e paciente).

Conjunto de argumentos, financeiros e de “ganhos tangíveis e intangíveis”,  que permitem tornar 

inevitável a implementação de um determinado programa de melhoria.

Business case - Relatório abrangente dos resultados



Business case – Noriaki Kano

- Apresentou uma forma de classificar a melhoria da qualidade em 3 tipos:

- Kano I – Redução de defeitos no sistema/processos que têm impacto no

cliente/paciente (Diminuir os erros relacionados com os medicamento; IRAS, etc)

- Kano II – Redução dos custos decorrentes da manutenção ou melhoria da experiência

do cliente/paciente (Reduzir exames desnecessários; utilização de medicamentos genéricos; redução da LOS; diminuição dias de intubação,

diminuição da taxa de cateter vesical, etc..)

- Kano III – Acrescentar uma característica ou serviço que beneficie o cliente/paciente
(promover o envolvimento do paciente nos cuidados, redesenhar um quarto de internamento para dar mais conforto ao paciente; novo medicamento mais efetivo

que os existentes, etc...)



Business case – Noriaki Kano

Atualmente, essas 3 formas de melhoria são fundamentais

i) Os defeitos (IRAS) diminuiem sem aumentar os custos;

ii) Os custos diminuiem sem aumentar os defeitos;

iii) Os custos da inovação/melhoria justificam o beneficio que daí decorrem.
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Business case - Relatório abrangente dos resultados



Business case “ideal”  

- Combinação dados do resultado do cuidado com dados financeiros;

- Demonstrar que cada R$ gasto é um bom investimento (agregar valor);

- Alinhar a estratégia de qualidade e segurança com a missão, objetivos e

prioridades da organização/Hospital (duas linhas de “poder”);

- Iniciativas de melhoria sejam consideradas não como despesa/custo, mas como

investimento (numa lógica de otimização do desempenho da organização).



A Strategy for Health Care Reform — Toward a Value-Based System 
Michael E. Porter, N Engl J Med 2009; 361:109-112 

Criação de valor em saúde

VALOR =  Resultados em saúde - Outcomes

Total de custos

- Foco sistema de saúde passa de uma lógica baseada no Volume (e no fee-for-services)

para lógica baseada no Valor.



Redução das Infeções agrega valor ao cuidado  

• Reduzir as infeções todos ganham, pacientes e família (diminui dano), profissionais 

de saúde (realizados), gestores e financiadores (reduz desperdício); 

desenho do sistema

• Financiamento dos Hospitais do SUS por código de diagnóstico ou seja tudo o que 

contribua para EA, complicações, prolongamento da internação não é bom – penaliza Hospitais OS e 

privados filantrópicos (contratualização com base no volume e em indicadores de qualidade) 



Passos para construir um Business Case?

• Caracterizar e evidenciar a área de intervenção - IRAS (peso clínico, epidemiológico e 

económico);

• Estimar o impacto financeiro e de ganhos (tangíveis e intangíveis) esperados da 

iniciativa de melhoria naquela UTI/Hospital;



Caracterizar o problema - Impacto epidemiológico da ventilação mecânica

• Afeta 800,000 pacientes hospitalizados nos EUA, por ano1

• 5% a 10% desses pacientes desenvolve um evento adverso associado a 

ventilação mecânica (VAE)2,3

• PAV, foi de 9,87/1.000 dias de uso de ventilador em UTI adulto.

• A mortalidade global nos episódios de pneumonia associada à VM varia de 20%- 60%.

1. Carson SS, Cox CE, Homes GM, et al. The changing epidemiology of mechanical ventilation: a population-based study. J Intensive Care Med. 2006; 21(3):173-82. PMID: 16672639.

2. Klompas M, Khan Y, Kleinman K, et al. Multicenter evaluation of a novel surveillance paradigm for complications of mechanical ventilation. PLoS ONE. 2011 Mar 22;6(3):e18062. PMID: 

21445364.

3. Klein Klouwenberg PM, van Mourik MS, Ong DS, et al. Electronic implementation of a novel surveillance paradigm for ventilator-associated events: feasibility and validation. Am J Respir Crit 

Care Med. 2014 Apr 15;189(8):947-55. PMID: 24498886.



Caracterizar o problema - Impacto financeiro da ventilação mecânica

• Custo médio estimado de um paciente ventilado : $2,300/dia4

• Após o 4º dia, os custos aumentam para mais do que $3,900/dia 5

• Valor estimado por cada PAV é de $21,000

4. Berenholtz SM, Pham JC, Thompson DA, et al. Collaborative cohort study of an intervention to reduce ventilator associated pneumonia in the ICU. Infect Control Hosp Epidemiol. 2011; 

32(4):305-314. PMID: 21460481.

5. Lipitz-Snyderman A, Steinwachs D, Needham DM, et al. Impact of a statewide intensive care unit quality improvement initiative on hospital mortality and length of stay: retrospective 

comparative analysis. BMJ. 2011;342:d219. PMID: 21282262.



Caracterizar o problema - PAV entre as HACs mais dispendiosas6
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CAUTI = catheter-associated urinary tract infection; CLABSI = central line associated bloodstream infection; DVT = deep vein thrombosis; VAP = ventilator-associated pneumonia; 

SSI = surgical site infection

6. Saving Lives and Saving Money: Hospital-Acquired Conditions Update. December 2015. Agency for Healthcare Research and Quality, Rockville, MD. 

http://www.ahrq.gov/professionals/quality-patient-safety/pfp/interimhacrate2014.html. Accessed June 2, 2016.



Ganhos tangíveis

Estudo com dados do CDC (mais de 20.000 pacientes com VM)7

Redução do tempo de ventilador em 2.4 dias  

• Redução tempo de permanência na UTI em 3.0 dias 

• Redução estadia hospitalar em 6.3 dias

• Redução das infeções associadas ao ventilador em 20%-30%

• Aumentou a capacidade para tratar outros doentes

• Diminuição de custos 

7- Klompas M, Kleinman K, Murphy MV. Descriptive epidemiology and attributable morbidity of ventilator-associated events. Infect Control Hosp Epidemiol. 

2014; 35(5):502-510. PMID: 24709718.



Ganhos intangíveis

Quais são efeitos intangíveis decorrentes da melhoria realizada?

• Fidelização dos pacientes

• Maior envolvimento e realização profissional do staff

• Melhoria da reputação da instituição



Como realçar a magnitude do problema
escassez de dados/informação locais

• Usar resultados estatísticos da literatura

– Incidência de PAV

– Taxa de utilização de VM

– Redução do período internação na UTI e no hospital

– Custos associados

• Recolher dados localmente

– Incidência e taxa de utilização de VM

– Informação sobre duração da estadia na UTI e no hospital

• Extrapolar as estatísticas gerais para o contexto local.



Se reduzirmos PAV em 50%, quantos pacientes vão evitar ter PAV e quanto é que podemos 

economizar? 

• Evidência cientifica

– Sugere pelo menos 50% de PAV pode ser evitáveis6

– Estima-se $21,000 de custos adicionais por cada caso de PAV6

• Dados/informação do local

– Incidência de PAV de 6%

– Aproximadamente 500 doentes ventilados/por ano na UTI

Ao implementar estas intervenções de melhoria podemos:

– Prevenir pelo menos 15 casos de PAV por ano

– Poupar aproximadamente $315,000 por ano ($21,000 x 15 casos)

6. Saving Lives and Saving Money: Hospital-Acquired Conditions Update. December

2015. Agency for Healthcare Research and Quality, Rockville, MD. http://www.ahrq.gov/professionals/quality-patient-safety/pfp/interimhacrate2014.html. Accessed June 2, 2016.
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• Segurança
• Cuidado a tempo
• Cuidados baseados em 
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Custos

• Reduzir custos 
percapta
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cuidar

• Profissionalismo
• Alegria no trabalho
• Reconhecimento
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Como identificar Moeda pesada de Moeda leve

--Renee Dryden, Kaiser Permanente 

Moeda leve (green light dollar)
Melhorias que podem reduzir custos mas 

não podem ser removidas do sistema

Moeda pesada (dark green dollar)
Melhorias que se traduzem em 

economias de custos quando removidas 
do orçamento

Reduzir readmissão em 30 dias Redução de horas extras

Aumentar vacinação Eliminar posições

Plano de cuidado padronizado Redução de custos de fornecedores

Redução do tempo de permanência Baixo desperdício

Reduzir absenteismo Mudar para genericos

Eliminar processos MUDA Reduzir custos terceirizando 

Menor numero de quedas Reduzir ineficiência dos colaboradores



Determinantes de um RAR (Business Case)

• Colaboração: financeiro e lideres em segurança

Pacientes e convênios

• Metas estratégicas: Alinhamento entre metas organizacionais e missão

Compreendendo objetivos financeiros

• Dados: ambos, financeiro e segurança do paciente

Um novo olhar sobre os dados

Dados assertivos podem contar uma estória poderosa



Exercício prático

• Responda à checklist de avaliação de prontidão organizacional e 

de prontidão relacionada a informação



Sim Não                                                                                          Se não, qual é o plano de ação?

A colaboração entre a liderança do financeiro,

segurança do paciente e liderança clínica foi

estabelecida (equipe RAR)

O objetivo pretendido com o projeto já foi discutido 

e foi acordado.

Papéis e responsabilidades entre os membros da equipe 

RAR foi estabelecida.

Um compromisso com a transparência entre a equipe 

foi estabelecido.

A equipe tem uma compreensão dos objetivos 

estratégicos e missão da organização.

Ferramentas de medição existentes na organização foi 

identificada.

A equipe tem uma compreensão clara do modelo de 

faturamento da organização.

A comunicação com as principais partes interessadas 

para adesão e suporte já ocorreu.

Um dirigente ou elemento do alto escalão do hospital faz 

parte da equipe RAR

O líder do projeto e um líder clinico fazem parte da equipe 

RAR

A equipe RAR identificou pessoas chaves que 

podem contribuir, apoiar e conquistar adesão ao 

trabalho.

Checklist da prontidão organizacional



Sim Não                                                                                       Se não, qual é o plano de ação?

Existe uma linha de base dos indicadores para 

uso no RAR.

A equipe entende o que cálculos financeiros

(moeda pesada) e resultados de impacto 

adicionais (moeda leve) são relevantes para a 

organização e serão consideradas.

Indicadores nacionais foram 

pesquisados e estão disponíveis (se 

aplicável)

Os custos de implementação foram calculados 

(isto pode incluir moeda leve e pesada 

relevantes para o projeto).

A relevância do impacto financeiro (moeda 

pesada) e não financeiros (moeda leve) foram 

avaliadas.

Os dados financeiros estão disponíveis para 

interpretação e análise.

O impacto na receita foi determinado.

A equipe RAR é capaz de articular claramente o 

custo de implementação e suporte contínuo.

Histórias potenciais foram examinadas e 

determinadas: são ou não apropriadas 

para incluir?

Checklist de prontidão relacionada a informação


