
O Relatório Abrangente de Resultados (RAR) 
 

O RAR é o documento que consolida os resultados da colaborativa (dados agregados) e 

dos hospitais participantes (dados individuais) em quatro dimensões: redução das 

infecções, experiência do paciente e colaborador, custos  associados e ganho financeiro 

obtido com as infecções evitadas.  

 

 

O RAR pode auxiliar na tomada de decisões das lideranças, comprovar as melhorias 

alcançadas, sinalizar oportunidades de ganhos e necessidades de investimento para a 

qualidade e segurança da assistência. 

Este documento mostra como a equipe de projeto dos hospitais participantes registrou 

a história de melhoria da qualidade/segurança do paciente na Colaborativa PROADI 

“Saúde em Nossas Mãos: Melhorando a Segurança do Paciente em Larga Escala no 

Brasil” de forma estruturada, nas quatro dimensões.  

 

Dimensão 1 – Melhorar resultados de saúde 

O projeto elegeu três indicadores de resultados de saúde monitorados ao longo do 

triênio e informados pela equipe RAR. O detalhamento dos indicadores está disponível 

no arquivo “Cálculos e Estimativa IRAS Saúde em Nossas Mãos”, disponível neste e-

Book. São eles: 

1. Densidade de Infecção Primária de Corrente Sanguínea confirmada 

Laboratorialmente (IPCLS) 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = (
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐çõ𝑒𝑠 (𝐼𝑃𝐶𝐿𝑆 ) 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 (𝐶𝑉𝐶) − 𝑑𝑖𝑎
) ∗ 1000 

 

 

2. Infecção de Trato Urinário Associada ao uso de Cateter vesical (ITU-AC) 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = (
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐çõ𝑒𝑠 (𝐼𝑇𝑈𝐴𝐶 ) 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 (𝐶𝑉𝐷) − 𝑑𝑖𝑎
) ∗ 1000 



 

3. Pneumonia Associada a Ventilação Mecânica (PAV) 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = (
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐çõ𝑒𝑠 (𝑃𝐴𝑉 ) 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 (𝑉𝑀) − 𝑑𝑖𝑎
) ∗ 1000 

Outros dois indicadores denominados “Número de Infecções Evitadas” e “Numero de 

Vidas Salvas” também foram calculados e os respectivos cálculos estão detalhados no 

mesmo capitulo dos cálculos e estimativas da IRAS. 

 

Dimensão 2: Impacto financeiro 

Os indicadores financeiros da Colaborativa Saúde em Nossas Mãos mostram estimativas 

dos custos dos pacientes COM e SEM infecção durante o período de internação na UTI 

e os savings/ganhos gerados a partir das infecções evitadas. 

Medir custos das Infecções Relacionadas a Assistência a Saúde (IRAS), em especial estas 

estudadas neste projeto (IPCLS, PAV e ITU-AC()  tem sua importância a medida que a 

literatura mostra que as mesmas são muito frequentes e responsáveis por consumir 

muito recurso do sistema de saúde, quando adquiridas pelos pacientes. O aumento do 

tempo médio de permanência na UTI, uso de antibióticos, procedimentos invasivos e 

tratamento de eventuais complicações, contribuem para o aumento dos custos 

hospitalares.  

Os cálculos dos indicadores financeiros que mediram a economia gerada com a 

prevenção das IRAS (IPCSL, PAV, ITU-AC) nas UTIs estão detalhados no arquivo “Modelo 

de Custeio – Manual de Preenchimento dos Indicadores Financeiros”, disponível no e-

Book específico. São eles: 

 Custos dos pacientes SEM e COM infecção: 

o Custo variável total (CVT) 

o Custo padrão 

o Custo Médio Custo Médio (CM/mensal e CM/dia)  

 Tempo Médio de Permanência 

 Impacto econômico da colaborativa - Saving/Ganho (agregado) 

Treze hospitais da colaborativa conseguiram completar os 10 passos de coletas de 

dados para os cálculos acima mencionados e com base nestes achados foi realizada a 

projeção dos ganhos para o total de hospitais participantes.  

Os hospitais utilizaram o custo médio agregado dos 13 hospitais que coletaram dados 

como base para a estimativa  dos respectivos savings/ganhos registrados no “RAR na 

Palma da Mão”.  

 

 

 



Dimensão 3: Melhorar a experiência do cuidado na perspectiva 

do paciente 

Quando medimos Satisfação do Paciente estamos medindo se as expectativas do 

paciente foram atendidas ao utilizar os serviços do hospital. Quando medimos 

Experiência do Paciente com o cuidado, estamos avaliando muito além do “contrato de 

serviço” e expectativas, medimos também as sensações envolvidas e o suprimento das 

necessidades emocionais. Nesta avaliação, portanto os pacientes nos dizem como suas 

necessidades como seres humanos foram consideradas e atendidas. 

Para medir a experiência do paciente com o cuidado recomendamos o uso do Net 

Promoter Score (NPS).  

O NPS é uma metodologia criada por Fred Reichheld, nos EUA, com o objetivo de realizar 

a mensuração do grau de lealdade dos consumidores a qualquer tipo de empresa. Sua 

ampla utilização se deve a simplicidade, flexibilidade e confiabilidade da metodologia. 

O NPS é medido através de uma pergunta simples: “Em uma escala de 0 a 10, 

o quanto você indicaria nosso hospital para um amigo/parente/familiar?” 

 

Quando devo aplicar o NPS? 

 Evitar a aplicação do NPS durante a internação ou no momento da alta pois pode 

causar constrangimentos ao paciente ou familiar 

 Recomenda-se enviar ao paciente após a alta por e-mail, correio ou smartphone. 

 

Como interpretar as respostas dos pacientes/famílias nesta metodologia?  

Com base nas notas de 0 a 10, os pacientes/famílias serão classificados em 03 formas: 

 

 Notas de 0 a 06 –  Pacientes/famílias Detratores – São aqueles pacientes/famílias 

que ficaram muito insatisfeitos com os serviços do hospital. Criticam o hospital em 

público e jamais voltariam a utilizar o hospital, exceto em situações extremas. 

 Notas de 07 e 08 – Pacientes/famílias Neutros – São aqueles pacientes/famílias que 

utilizariam os serviços do hospital caso necessário. Não são leais e não são 

entusiastas do hospital. 

 Notas de 09 a 10 – Pacientes/famílias Promotores –Ficaram muito satisfeitos com 

os serviços prestados pelo hospital. São leais, oferecem feedbacks e são 

entusiasmados e falam bem do hospital a todo 

 

 

Como mensurar esse indicador NPS? 



Este indicador deve ser coletado e informado mensalmente seguindo essa definição 
operacional: 
 

 
 
Como analisar o NPS? 

Interpretar a nota do NPS é simples. Esta é uma análise que deve ser feita caso a caso, 

organização por organização. De uma forma resumida, é possível dizer que: 

 Notas de -100 a 0 = Zona crítica, com o mais alto índice de clientes detratores. 

 Notas de 1 a 50 = Zona de Aperfeiçoamento, a empresa possui um grande volume 

de detratores e neutros. 

 Notas de 51 a 75 = Zona de Qualidade, a empresa possui mais clientes neutros e 

promotores, do que detratores. 

 Notas de 76 a 100 = Zona de Perfeição, a empresa possui alto índice de clientes 

promotores e poucos detratores. 

 
O que fazer com o resultado do NPS? 
 

O NPS é um termômetro da percepção dos clientes com relação aos serviços prestados 

por sua organização. Baseado no resultado, a organização precisa criar projetos de 

melhoria para aumentar o percentual de promotores líquidos. 

 

Dimensão 4: Melhorar a experiência do cuidado na perspectiva 

do colaborador 

O modo como as organizações de saúde organizam os processos de cuidado aos 

pacientes deve estar diretamente relacionados a missão, valores e refletir no clima 

organizacional. Sendo assim medir como os colaboradores percebem a experiência de 

trabalhar na organização de saúde é tão importante quanto medir a experiência dos 

pacientes. 

Para medir a experiência do colaborador recomendamos o uso do “eNPS”. Para 
melhorar o eNPS. É muito importante trazer as experiências qualitativas e ter uma 
estratégia de abordar e medir os comentários dos colaboradores para a melhoria. 
 
O eNPS é idêntico ao NPS paciente/família, mas neste caso a população a ser pesquisada 
não é pacientes/famílias e sim, COLABORADOR. 

 
Neste caso a pergunta é um pouco diferente: “Em uma escala de zero a dez, o 

quanto você indicaria nosso hospital para um amigo/parente/colega como 

um bom lugar para se trabalhar?” 



 

Quando devo aplicar o eNPS? 

 Escolher uma data fixa para enviar a pesquisa aos colaboradores, com frequência 

necessária para avaliar o impacto das medidas tomadas. Esta pesquisa deverá ser 

realizada trimestralmente ou quadrimestralmente.  

 Pode ser utilizado e-mail, correio, Survey Monkey ou Google Forms ou aplicativo 

smartphone. O RH poderia assumir esta atribuição. 

 

Como interpretar as respostas dos colaboradores nesta metodologia? 

Com base nas notas de 0 a 10, os Colaboradores serão classificados em 03 formas: 

 Notas de 0 a 06 – Colaboradores Detratores – São aqueles colaboradores que são 

muito insatisfeitos com o seu local de trabalho. Criticam o hospital em público e se 

pudessem não trabalhariam nesta organização. 

 Notas de 07 e 08 – Colaboradores Neutros – São aqueles colaboradores do hospital 

que não são nem leais e nem entusiastas do hospital, mas continuam a trabalhar 

no hospital. 

 Notas de 09 a 10 – Colaboradores Promotores – São entusiastas do hospital, se 

sentem felizes em trabalhar na organização, se sentem incorporados nas decisões 

e recomendam o hospital para amigos e conhecidos como um bom local para se 

trabalhar  

 

Como mensurar esse indicador (eNPS)? 

Este indicador deve ser coletado e informado mensalmente seguindo essa definição 

operacional 

 
 
O que fazer com o resultado do eNPS? 
 

O eNPS é um termômetro da percepção dos colaboradores com relação ao ambiente de 

trabalho da organização. Baseado no resultado, a organização precisa criar projetos de 

melhoria para aumentar o percentual de promotores líquido. Sugerimos que os 

hospitais invistam em projetos para melhoria do ambiente de trabalho. 

 


