
Relatório Mensal do Projeto

COLABORATIVA PROADI

xx de xxxx de xxxx

Hospital: xxxxxxxxxxx

MUSIQ: 

Mês e ano

(mês referente ao último mês de dados levantados) 

Equipe do projeto

Patrocinador:

Líder:

Gestor:

Membros de equipe:

Representante do paciente/familiar:

(Data da postagem do relatório) 



Gráfico da escala de evolução de projeto
O objetivo é chegar a no mínimo 4 

Copiar o gráfico da Extranet e indicar pontuação atual

Atenção a escala e de 0.5 a 5



Objetivos de resultado da Colaborativa

Fluxo de 

trabalho

Linha de base Mediana atual Número de 

dispositivos/dia 

entre infecções 

Meta

UTI 1

UTI 2

UTI 3

ICVC

Fluxo de 

trabalho

Linha de base Mediana atual Número de 

dispositivos/dia 

entre infecções 

Meta

UTI 1

UTI 2

UTI 3

ITUCV

Fluxo de 

trabalho

Linha de base Mediana atual Número de 

dispositivos/dia 

entre infecções 

Meta

UTI 1

UTI 2

UTI 3

PAV



Instruções para gráficos

Colar todos os gráficos mesmo que não tenham 

dado nenhum

Copiar o gráfico da Extranet e colar no relatório 

mensal. Os especialistas de cada G6 podem 

instruir como fazer

Faça anotações no gráfico (mudanças 

realizadas)

Só utilizar a regra de causa especial quando 

tiver no mínimo 6 pontos!!!!!!!



Dicas para análise de gráfico 
Regras para identificação de causas especiais de 

variação em Run Chart

Um ponto muito 
afastado dos 

demais

Sequencia de seis ou mais 
pontos abaixo ou acima 

da mediana

Sequencia de cinco  ou 
mais pontos crescente 

ou decrescente

Glossário:
Regra de causa especial – são as regras 
estatísticas demonstradas nos gráfico 1, 2 
e 3
Mediana de linha de base: pelo menos 6 
meses de dados.
Mediana atual: caso o gráfico se encaixa 
na regra do gráfico 2 nova mediana pode 
ser criada e esta nova mediana e que 
deve ser informada aqui

Regra de causa especial:

1. Não tem  2.  Ponto 

astronômico  3. 

Tendência (5 pontos 

consecutivos subindo ou 

descendo 4. Melhoria ou 

piora (6 pontos acima 

ou abaixo da mediana). 

2. Mediana linha de 

base:                         

3. Mediana atual:

Ações que a equipe vai 

tomar com base no 

resultado do gráfico:

1

3

2



% adesão bundle manutenção de ICVC

Densidade de incidência de ICVC

Taxa de utilização de cateter venoso

Indicadores de resultado e processos - ICVC

Regra de causa especial: 1. Não tem  2.  Ponto astronômico  3. Tendência (5 pontos consecutivos subindo ou descendo

4. Melhoria ou piora (6 pontos acima ou abaixo da mediana)

Mediana linha de base:                           Mediana atual: 

Ações que a equipe vai tomar com base no resultado do gráfico:

Regra de causa especial: 1. Não tem  2.  Ponto astronômico  3. Tendência (5 pontos consecutivos subindo ou descendo

4. Melhoria ou piora (6 pontos acima ou abaixo da mediana)

Mediana linha de base:                           Mediana atual: 

Ações que a equipe vai tomar com base no resultado do gráfico:

% adesão bundle inserção  ICVC

Regra de causa especial: 1. Não tem  2.  Ponto astronômico  3. Tendência (5 pontos consecutivos subindo ou descendo

4. Melhoria ou piora (6 pontos acima ou abaixo da mediana)

Mediana linha de base:                           Mediana atual: 

Ações que a equipe vai tomar com base no resultado do gráfico:

Regra de causa especial: 1. Não tem  2.  Ponto astronômico  3. Tendência (5 pontos consecutivos subindo ou descendo

4. Melhoria ou piora (6 pontos acima ou abaixo da mediana)

Mediana linha de base:                           Mediana atual: 

Ações que a equipe vai tomar com base no resultado do gráfico:



% adesão bundle manutenção  ITUCV

Densidade de incidência de ITUCV

Taxa de utilização de cateter vesical

Indicadores de resultado e processos - ITUCV

Regra de causa especial: 1. Não tem  2.  Ponto astronômico  3. Tendência (5 pontos consecutivos subindo ou descendo

4. Melhoria ou piora (6 pontos acima ou abaixo da mediana)

Mediana linha de base:                           Mediana atual: 

Ações que a equipe vai tomar com base no resultado do gráfico:

Regra de causa especial: 1. Não tem  2.  Ponto astronômico  3. Tendência (5 pontos consecutivos subindo ou descendo

4. Melhoria ou piora (6 pontos acima ou abaixo da mediana)

Mediana linha de base:                           Mediana atual: 

Ações que a equipe vai tomar com base no resultado do gráfico:

% adesão bundle inserção  ITUCV

Regra de causa especial: 1. Não tem  2.  Ponto astronômico  3. Tendência (5 pontos consecutivos subindo ou descendo

4. Melhoria ou piora (6 pontos acima ou abaixo da mediana)

Mediana linha de base:                           Mediana atual: 

Ações que a equipe vai tomar com base no resultado do gráfico:

Regra de causa especial: 1. Não tem  2.  Ponto astronômico  3. Tendência (5 pontos consecutivos subindo ou descendo

4. Melhoria ou piora (6 pontos acima ou abaixo da mediana)

Mediana linha de base:                           Mediana atual: 

Ações que a equipe vai tomar com base no resultado do gráfico:



% adesão bundle PAV

Densidade de incidência de PAV

Taxa de utilização de ventilação mecânica

Indicadores de resultado e processos - PAV

Regra de causa especial: 1. Não tem  2.  Ponto astronômico  3. Tendência (5 pontos consecutivos subindo ou descendo

4. Melhoria ou piora (6 pontos acima ou abaixo da mediana)

Mediana linha de base:                           Mediana atual: 

Ações que a equipe vai tomar com base no resultado do gráfico:

Regra de causa especial:

1. Não tem  2.  Ponto astronômico  3. Tendência (5 pontos consecutivos subindo ou descendo 4. Melhoria ou piora (6 pontos acima ou abaixo da mediana). Mediana linha de base:                           Mediana atual:

Ações que a equipe vai tomar com base no resultado do gráfico:

Regra de causa especial: 1. Não tem  2.  Ponto astronômico  3. Tendência (5 pontos consecutivos subindo ou descendo

4. Melhoria ou piora (6 pontos acima ou abaixo da mediana)

Mediana linha de base:                           Mediana atual: 

Ações que a equipe vai tomar com base no resultado do gráfico:



PDSAs

9

EQUIPES PDSA ATIVOS T: testando

I: implementando
Data 

início

Data

término



LISTA DE MUDANÇAS EM TESTE OU IMPLEMENTAÇAO
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EQUIPES ITENS DO PACOTE DE MUDANÇAS QUE ESTAMOS TESTANDO



BARREIRAS E SOLUÇÕES
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EQUIPES BARREIRAS SOLUÇÕES



Estratégia dos PDSAs
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1 EXEMPLO DE PDSA QUE ESTÁ INDO BEM



Estratégia dos PDSAs
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1 EXEMPLO DE PDSA QUE NÃO ESTÁ INDO BEM



Preciso de ajuda com:


