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Liderança no contexto da 
Qualidade de Todo o Sistema (QTS)
Colaborativa Saúde em Nossas Mãos

Ademir Petenate

Carlos Frederico

Paulo Borem
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Icebreaker: Conhecendo a ferramenta Mentimeter

Instruções:

Acesse www.menti.com

Código: 6702 0846

http://www.menti.com/
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Alguns combinados

1. Transparência e sinceridade.

2. Manter a câmera ligada se possível. Queremos conectar com vocês.

3. Manter o microfone desligado.

4. Estar presente. O único momento garantido que temos da nossa vida é o 

aqui e agora.

5. Participe das interações.
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Queremos que sintam-se a vontade

Segurança psicológica:

“segurança psicológica é a crença de 

que você não será punido ou 

humilhado por expor ideias, dúvidas, 

preocupações ou erros”.*

Segurança Psicológica
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*Amy Edmondson, Professor of leadership at Harvard,
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Nota de direitos autorais

2021 Institute for Healthcare Improvement

O Institute for Healthcare Improvement é o proprietário e detém os direitos autorais do(s) 

material(s) e deve ser reconhecido em todas as mídias impressas e eletrônicas como o 

desenvolvedor original e o detentor dos direitos autorais do(s) material(s).
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Missão
Melhorar a 
saúde e o 
cuidado em 
saúde no 
mundo todo
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Visão

Todo mundo tem o 

melhor cuidado em saúde 

e saúde possível
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Agenda

Dia Tópico Responsável Plenaria Breakout

1 Sistema de Conhecimento Profundo
Modelo de Melhoria
Colaborativas

Ademir
Paulo

3 horas

2 Entendimento de variação Ademir 3 horas

3 O lado humano da mudança
Segurança psicológica
Líder reflexivo

Fred 3 horas

4 Atividades da liderança para 
aplicação do QTS

Todos 1 hora 2 horas
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Ao final desta sessão é esperado que você

Compreenda os elementos do Sistema de Conhecimento Profundo proposto por W. E. Deming

Especificamente, a importância de:

• Gerenciar uma organização como um Sistema

• Usar o Método Científico para aprender a testar e implementar mudanças

• Entender a variação

• Considerar pessoas como parte do Sistema e do respeito pelas pessoas

• Compreender as fases da Trilogia de Juran

• Compreender o Modelo de Melhoria e o BTS (Breakthrough Series – Colaborativa)
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Sistema de Conhecimento Profundo

W. E. Deming
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O sistema de conhecimento profundo
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Qualidade de Todo o Sistema 
(Whole Quality System – IHI White Paper)

Sampath B, Rakover J, Baldoza K, Mate K, Lenoci-Edwards J, Barker P. Whole System Quality: A Unified Approach to Building Responsive, Resilient Health Care Systems. IHI White Paper. Boston: Institute for Healthcare Improvement; 

2021. (Available at www.ihi.org)

Princípios da Qualidade de todo o Sistema

1.Construa um senso de propósito compartilhado
2.Pratique pensamento sistêmico
3.Participe da aprendizagem e do diálogo coletivos
4.Pratique inquérito pessoal e reflexão

Abordagem da Qualidade de todo o Sistema: Trilogia de Juran

1. Planejamento da qualidade
2. Controle da qualidade
3. Melhoria da Qualidade
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Organização como um Sistema
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Organização como um sistema

Propósito comum
Precisa de gestão

Deixados por si mesmos, as áreas tornam-se competitivas como centros de negócios independentes

Farmácia

Compras

Médicos

Enfermeiros Faturamento

Alta
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Organização vista como um Organograma
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Atividade
Imagine que estivéssemos presencialmente e 
que eu solicitasse a vocês que ficassem em 
pé, fechassem os olhos, erguessem o braço 
direito para a frente e se posicionassem de tal 
forma que seu braço apontasse para o norte 
geográfico.

Depois, mantendo o braço apontando para o 
norte, abrissem os olhos e se olhassem.

Todos estariam apontando o braço para a 
mesma direção?
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O que veríamos é algo similar ao mostrado nas figuras
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É exatamente isso que acontece em uma organização 
dividida em departamentos ou unidades de negócio.

Cada departamento tem o 
"seu" Norte.

O Norte deveria ser o mesmo para cada elemento da 
organização.

Como determinar o Norte Verdadeiro?.
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O que estes itens tem em comum?

Qual é a necessidade que eles atendem?

Instruções:

Acesse 

www.menti.com

Código: 6702 0846

http://www.menti
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Qual é a mensagem importante neste cartaz?

Instruções:

Acesse 

www.menti.com

Código: 6702 0846

“Enquanto a equipe da 
empresa A tentava 

aperfeiçoar os aparelhos 
de CD, a equipe da 

empresa B desenvolveu os 
tocadores de MP3. Se a 

equipe da empresa A 
tivesse pensado melhor, 

descobriria que as pessoas 
não querem comprar CDs, 

e sim ouvir musica.”

http://www.menti


23

Qual é a mensagem importante neste cartaz?

É importante 
diferenciar produto 
de necessidade
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Como "desenhar" 
uma organização?
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Organização como um Sistema

A PRODUÇÃO VISTA COMO UM SISTEMA NA VISÃO DE DEMING: Langley, G. J., Moen,R. D., Nolan, K. M.,Nolan,T. W., 
Norman, C. L., Provost, L. P. Modelo de Melhoria . Mercado de Letras Edições e Livraria Ltda , Campinas, S.P, 2011

Um sistema é um grupo interdependente de itens, pessoas e processos 

trabalhando em direção a um propósito comum
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Organização como um Sistema

O “Norte” de uma organização é a Necessidade que ela atenda. É o que define sua missão, seu 
propósito, sua razão de existir

Produtos e 
serviços



27

Pergunta

Considere as seguintes organizações: Boeing, 
Ford, American Airlines, Uber.

Escreva no Menti, de forma sucinta, que 
necessidade comum essas empresas atendem.

Instruções:

Acesse 

www.menti.com

Código: 6702 0846

http://www.menti
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Pergunta

Considere seu hospital...

Escreva no Menti, de forma sucinta, que 
necessidades seu hospital atende.

Instruções:

Acesse 

www.menti.com

Código: 6702 0846

http://www.menti
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Organização como um Sistema

Clientes são pessoas ou organizações que tem a necessidade

Produtos e 
serviços
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Pergunta

Considere seu hospital

Escreva no Menti, de forma sucinta, 
quem são os clientes de seu hospital

Instruções:

Acesse 

www.menti.com

Código: 6702 0846

http://www.menti
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Organização como um Sistema

Produtos e serviços é o que a organização produz para atender as necessidades

Produtos e 
serviços
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Pergunta

Considere seu hospital

Escreva no Menti, de forma sucinta, quais 
produtos e serviços seu hospital tem para 
atender as necessidades

Instruções:

Acesse 

www.menti.com

Código: 6702 0846

http://www.menti
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Organização como um Sistema

Para produzir os produtos e prestar os serviços a organização cria processos, 
emprega pessoas e usa equipamentos . Alguns processos estão no fluxo de valor e 
outros são processos de apoio

Produtos e 
serviços
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Pergunta

Considere seu hospital

Escreva no Menti, de forma sucinta, alguns 
processos que seu hospital tem para 
produzir produtos e prestar serviços

Instruções:

Acesse 

www.menti.com

Código: 6702 0846

http://www.menti
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Organização como um Sistema

Para operar os processos a organização utiliza materiais e informações 
de fornecedores externos à organização

Produtos e 
serviços
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Organização como um Sistema

Uma atividade importante da organização é estabelecer critérios (ou 
especificações) para os processos e para os produtos e serviço (padrão 
aceitável de trabalho e de serviços)

Produtos e 
serviços



37

Pergunta

Considere seu hospital

Com respeito ao padrão de trabalho aceitável atribua um valor em 
uma escala de 1 a 5 onde:

1 – Na minha UTI não há documentação e compartilhamento de 
informações entre a equipe sobre qual é o padrão de trabalho 
aceitável

5 – Na minha UTI temos documentação e compartilhamento de 
informação sobre o padrão de trabalho aceitável para todos os 
processos e serviços 

1 2 3 4 5

Instruções:

Acesse 

www.menti.com

Código: 6702 0846

http://www.menti
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Pausa para um café
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Organização como um Sistema

Para conhecer o comportamento dos processos e dos produtos e serviços em relação ao 
especificado a organização cria indicadores, coleta e analisa os dados.
Esta análise permite responder perguntas: 1) Os indicadores estão estáveis? 2) Atendem as 
especificações?

Produtos e 
serviços
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Considere as seis dimensões da qualidade 
da National Academy of Medicine (NAM)

1. Segurança Não causar danos nos pacientes decorrentes do 
cuidado que tem como objetivo ajudá-los

2. Eficácia Cuidado baseado no conhecimento científico para 
todos que dele possam se beneficiar, evitando seu 
uso por aqueles que provavelmente não se 
beneficiarão

3. Atenção 
centrada no 
paciente 

“Cuidado respeitoso e responsivo às preferências, 
necessidades e valores individuais dos pacientes, 
e que assegura que os valores do paciente 
orientem todas as decisões clínicas

4. Atenção 
oportuna

Receber o cuidado quando deve de ser prestado

5. Eficiência Cuidado rápido e sem desperdício, incluindo o 
desperdício associado ao uso de equipamentos, 
suprimentos, ideias e energia.

6. Equidade Qualidade do cuidado que não varia em 
decorrência de características pessoais, como 
gênero, etnia, localização geográfica e condição 
socioeconômica

Para cada dimensão de qualidade informe 
em uma escala de 1 a 5 como seu 
hospital está em cada dimensão, sendo

1 – não atende e 5 – atende plenamente

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

D6 

0
1
2
3
4
5

D1

D2

D3

D4

D5

D6

DIMENSÕES DA QUALIDADE
AUTO AVALIAÇÃO

ESCORE MÁXIMO

DIMENSÃO ESCORE

D1 2
D2 4
D3 3
D4 3
D5 2
D6 1
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Pergunta

Considere seu hospital

Em uma escala de 1 a 5 onde

1 – Na minha UTI não há indicadores estruturados para avaliação 
do desempenho dos processos e dos produtos e serviços entregues 
ao paciente

5- Na minha UTI temos indicadores estruturados para avaliação do 
desempenho dos processos e dos produtos e serviços entregues ao 
paciente e a análise dos indicadores é um item de pauta da reunião 
de gestão do hospital

1 2 3 4 5

Instruções:

Acesse 

www.menti.com

Código: 6702 0846

http://www.menti
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Organização como um Sistema

Se problemas são identificados (diferença entre o especificado e o 
realizado) é preciso realizar melhorias (reduzir as diferenças ou atingir 
novos patamares de desempenho)

Produtos e 
serviços
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Pergunta

Considere a UTI da Colaborativa e atividades realizadas para melhorar 
processos produtos e serviços 

Escolha um valor em uma escala de 1 a 5 que melhor represente a 
condição da UTI, onde

1 – Na minha UTI não há iniciativas estruturadas para melhorar os 
processos, produtos e serviços

5- Na minha UTI a atividade de melhorar os processos, produtos e 
serviços e feita de forma rotineira, com método, e todos participam 
dessas atividades

1 2 3 4 5

Instruções:

Acesse 

www.menti.com

Código: 6702 0846

http://www.menti
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Um sistema é um grupo interdependente de itens, pessoas e processos com 
um propósito comum

O propósito comum alinha as partes do sistema, ao passo que a 
interdependência considera as relações e as interações entre elas

Cada parte do sistema, considerada separadamente, operando tão 
eficientemente quanto possível não garante que o sistema como um todo irá 
operar tão eficientemente quanto possível

A performance de uma organização depende mais de como as partes 
interagem do que de suas performances individuais
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Papel do Líder: Praticar o Pensamento Sistêmico

A capacidade de ver os elementos interconectados do sistema, e distinguir padrões em vez de conceituar 
a mudança como eventos isolados

Papel: Construir e promover uma visão holística do sistema

Atividades:

• Construir e refinar modelos para entender o estado atual (por exemplo, mapa de processos, mapas de 
fluxo de valor)

• Entender a variação e a capabilidade dos processos para saber se o sistema é capaz de realizar a 
missão e de alcançar a visão e, se não, comissionar esforços para melhorar o sistema

• Analisar regularmente dados de um conjunto equilibrado de indicadores que representam o trabalho da 
organização

• Examinar as forças externas e ambientais — desde as necessidades da comunidade em evolução até o 
cenário regulatório — para identificar desafios e oportunidades emergentes

• Eliminar sistemas de gestão que incentivem centros de lucro individuais e incentivem a subotimização
de departamentos e unidades
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‘Todo sistema é 
perfeitamente desenhado 
para obter os resultados 

que obtém’
Paul Batalden
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Trilogia de Juran
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Trilogia de Juran

Planejamento da 
Qualidade

Controle da Qualidade (Durante as Operações)

Picos Esporádicos
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Trilogia de Juran

Planejamento da 
Qualidade

Controle da Qualidade (Durante as Operações)

Picos Esporádicos
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Trilogia de Juran

Planejamento da 
Qualidade

Controle da Qualidade (Durante as Operações)

Picos Esporádicos

Nova Zona de Controle da QualidadeDesperdícios Crônicos
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Planejamento da qualidade:
• Identificar os 

consumidores.
• Determinar suas 

necessidades.
• Criar produtos e serviços 

que satisfaçam essas 
necessidades.

• Criar processos capazes 
produzir.

• Transferir a liderança 
desses processos para o 
nível operacional.

Controle da qualidade:
• Avaliar o nível de 

desempenho atual.
• Compara-lo com os 

objetivos fixados.
• Tomar medidas para 

reduzir a diferença entre o 
desempenho atual e o 
previsto

Melhoria da qualidade

• Realizar projetos de 
melhoria para atingir 
níveis sem precedentes 
de desempenho

Trilogia de Juran: os três processos

Processo 1 Processo 2 Processo 3
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Planejamento 
da Qualidade

Controle da 
da Qualidade

Melhoria da 
Qualidade

Trilogia de Juran e Organização como um Sistema
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Pergunta

Considere a UTI da Colaborativa. Para cada um dos processos da 
Trilogia de Juran escolha um valor em uma escala de 1 a 5 que 
melhor reflita a condição da sua UTI

1 - Esse processo não é realizado

5 - Esse processo é realizado rotineiramente e de forma plena

Processo 1 – Planejamento da Qualidade: 1  2  3  4  5
Processo 2 – Controle da Qualidade: 1 2 3 4 5
Processo 3 – Melhoria da Qualidade: 1 2 3 4 5

Instruções:

Acesse 

www.menti.com

Código: 6702 0846

http://www.menti
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Teoria do Conhecimento

Suposições que fazemos naturalmente

Nossa percepção sobre o que ocorre no mundo 
é uma lente clara

O raciocínio está na maior parte do tempo sob 
nosso controle consciente
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Teoria do Conhecimento

• Quando o cérebro recebe informações sensoriais, a mente inconsciente as 
interpreta e constrói uma explicação que preenche lacunas sem que 
percebamos isso.

• Esse é um mecanismo de sobrevivência... que induz a erros de análise e 
interpretação – o fascinante mundo dos vieses cognitivos!

O que realmente acontece
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Teoria do Conhecimento

Como reduzir os erros?

Usar o pensamento científico
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O maior inimigo do sistema é o senso 
comum!

W. E. Deming

Teoria do Conhecimento
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Rotina de coordenação intencional entre

❖ O que você acha que vai acontecer (teoria)

❖ O que realmente acontece (evidência) 

produzindo aprendizado com base na diferença 

observada.

O que 
esperamos que 

aconteça

O que 
realmente 
aconteceu

Aprendizado

Pensamento Científico
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Pensamento Científico

Adquirir conhecimento é essencial para as atividades de melhoria, 

não importando se é um problema simples de resolver, um processo 

de trabalho para melhorar, um desenho ou redesenho de um produto 

ou serviço, ou a melhoria de um sistema complexo
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É uma habilidade para todos os dias, no trabalho e na vida pessoal.

Uma maneira universal de pensar que pode ser usada para evitar 

os vieses cognitivos em qualquer momento que tentamos resolver 

problemas para atingir metas

Pensamento Científico
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No contexto da melhoria, uma mudança é uma predição: se a mudança for feita, 
o resultado será uma melhoria. 

Quanto mais conhecimento uma pessoa tem sobre a maneira como o sistema 
em análise funciona ou poderia funcionar, melhor a predição e maior a 
probabilidade de que a mudança venha a resultar em melhoria. 

Melhoria resulta de aprendizado, o qual é acelerado pelo uso do Método 
Científico

Teoria do Conhecimento
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Problemas com o Pensamento Científico

Não é uma forma natural de pensar

Não é usualmente ensinado na educação formal

Não é transferível automaticamente para nossa mente

É uma habilidade que tem que ser adquirida
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Rascunho de Deming do Ciclo de Shewhart - 1985 

Walter 
Shewhart

(1891 – 1967)

W. Edwards Deming
(1900 - 1993)
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Entendimento de Variação

Uma característica 
essencial de dados de 
processos é a presença 
de variação

Mês DENS_PAV Mês DENS_PAV

01/14 19.31 08/15 17.22

02/14 19.21 09/15 13.98

03/14 17.22 10/15 11.53

04/14 16.20 11/15 12.50

05/14 17.93 12/15 15.11

06/14 18.92 01/16 14.10

07/14 16.44 02/16 16.20

08/14 14.86 03/16 10.29

09/14 17.28 04/16 13.38

10/14 17.37 05/16 12.68

11/14 17.19 06/16 8.09

12/14 15.96 07/16 11.17

01/15 17.08 08/16 8.75

02/15 20.09 09/16 9.14

03/15 18.00 10/16 10.74

04/15 16.07 11/16 11.76

05/15 17.26 12/16 14.09

06/15 19.98 01/17 12.67

07/15 15.03



66

Como descrever a variação ?

Mês DENS_PAV Mês DENS_PAV

01/14 19.31 08/15 17.22

02/14 19.21 09/15 13.98

03/14 17.22 10/15 11.53

04/14 16.20 11/15 12.50

05/14 17.93 12/15 15.11

06/14 18.92 01/16 14.10

07/14 16.44 02/16 16.20

08/14 14.86 03/16 10.29

09/14 17.28 04/16 13.38

10/14 17.37 05/16 12.68

11/14 17.19 06/16 8.09

12/14 15.96 07/16 11.17

01/15 17.08 08/16 8.75

02/15 20.09 09/16 9.14

03/15 18.00 10/16 10.74

04/15 16.07 11/16 11.76

05/15 17.26 12/16 14.09

06/15 19.98 01/17 12.67

07/15 15.03
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Uma forma usual: resumo gráfico e/ou numérico dos 
dados

Visão Estática

Estatísticas Descritivas
Média, Mediana,

Quartis, Mínimo, Máximo
Amplitude, Desvio Padrão

Histograma

2018161412108

20

15

10

5
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DENS_PAV
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rc
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n

t

Histograma  DENSIDADE DE PAV

Variable    Mean  StDev Minimum Median  Maximum

DENS_PAV  14.995  3.261    8.094  15.962   20.092
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Outra forma

Visão Dinâmica

Gráfico de Tendência

Gráfico de Controle

(Gráfico ao longo do tempo)
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Gráfico de Tendência:  DENSIDADE DE PAV
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O lado humano da mudança

Todas as organizações nada mais são do que  um 
grupo de pessoas e um conjunto de processos 
tentando entregar valor a um conjunto de clientes 
(pacientes)
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O conhecimento sobre o lado humano da mudança ajuda:

• Compreender de que modo as pessoas, como indivíduos, interagem uns 
com os outros e com um sistema.

• Prever como as pessoas vão reagir a uma mudança específica e como 
conseguir que se comprometam com ela.

• Compreender as motivações das pessoas e seus comportamentos.

• Liberar a motivação intrínseca

O lado humano da mudança
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Psicologia da Mudança do IHI

Liberar a motivação intrínseca

Tocando em fontes de motivação intrínseca 
galvaniza indivíduos e pessoas a se 

comprometerem com a ação
Mudança dirigida por 
pessoas em Co-desenho

Aqueles mais afetados pela 
mudança tem o maior interesse 
em desenhar o novo sistema de 
maneiras que são cheias de 
significado e viável para eles

.

Co-desenho em um 
relacionamento 
autêntico

Mudança é coprodução 
quando pessoas indagam, 
ouvem, enxergam, e se 
comprometem uns com outros

Distribuir o poder

Pessoas podem 
contribuir com seu único 

valor para trazer 
mudança quando poder e 

compartilhado

Adaptar em ação

Agir pode ser uma 
experiencia motivadora para 

pessoas aprenderem e 
repetir para ser efetivo 

.

zz
Ativar a 

Mobilização 

Pessoal

Fonte: Hilton K, Anderson A. IHI Psychology of Change Framework to Advance and Sustain Improvement . Boston, MA: Institute for Healthcare Improvement; 2018. ihi.org/psychology

http://www.ihi.org/resources/Pages/IHIWhitePapers/IHI-Psychology-of-Change-Framework.aspx
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Pausa para um café
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O Modelo de Melhoria
Fundamentos
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Colaborativa
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Vontade

Ideias Execução 

Melhoria 
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“Um objetivo sem um método é um absurdo

Todo sistema deve ter um objetivo. Sem um 
objetivo claro para todos, não há sistema”.

W. Edwards Deming 
Out of the Crisis
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Necessidade das comunidades e 

clientes e NÃO nos nossos recursos 

limitados

NÃO devem ser alcançáveis em nosso 

sistema atual

NÃO precisa saber como chegar lá 

(MQ é o caminho)

Os objetivos devem ser ambiciosos
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Importante!!

• Robustos e ousados

• Reduzir sofrimento e aumentar 

alegria no trabalho

• Quíntuplo objetivo

• Evite objetivos muito 

complexos ou impossíveis
Melhorar 

experiencia 
paciente/fa

mília

Equidade

Reduzir 
desperdícios

Melhorar a 
saúde 

populacional

Melhorar 
experiencia 

do 
colaborador 



80

Reduzir IPCSL UTI Adulto em 30% (de 5.2 para 3.6) iniciando 
em Setembro de 2021 encerrando em Setembro de 2023

Objetivos de processo

Objetivos de resultado
O que (verbo + indicador)  Onde Quanto Quando

Aumentar adesão bundle prevenção de IPCSL UTI Adulto de XX
para 95% ) iniciando em Setembro de 2021 encerrando em
Setembro de 2023

24 meses de projeto
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Qual a densidade de infecção na sua organização?

Qual a densidade de infecção de IPCSL?

Qual a densidade de infecção de PAV?

Qual a densidade de infecção de ITU-AC?

Qual foi a percentagem de redução combinada com sua equipe?

Instruções:

Acesse 

www.menti.com

Código: 6702 0846

http://www.menti
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O que define o sucesso desta Colaborativa?

PERFIL UTI INDICADOR LINHA DE BASE META
MEDIA 
ATUAL

PROC. 
REDUÇÃO

ADULTO IPCSL 5.2 3.6 5.2 0%

ITU-AC 3.4 2.4 3.4 0%

PAV 14.8 10.4 14.8 0%

NEONATAL IPCSL 8.2 5.7 8.2 0%

PAV 3.4 2.4 3.4 0%

PEDIÁTRICO IPCSL 6.5 4.6 6.5 0%

ITU-AC 2.1 1.5 2.1 0%

PAV 1.5 1.1 1.5 0%

Redução 
30%
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Objetivos de processo - > 95% adesão
Kamishibai

De Para
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Importância

Ajudar a definir o Padrão de 

Trabalho Aceitável

É o porto de chegada

Todos trabalhando na 

mesma direção

Como construir

Envolva: pacientes, linha de 

frente, diretores, líderes 

clínicos

Por que é importante ter um objetivo e como construir?
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IG Pg.93-96
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Como saberemos se uma mudança é uma melhoria?

“Família de indicadores”
1. Resultado
2. Processos e
3. Equilíbrio
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Indicadores de resultado, processo e equilíbrio

Resultado Processo Equilíbrio

Adesão bundles? % higiene mãos

Densidade de PAV
Voz do cliente

Outros efeitos no 
sistemaVoz dos 

profissionais de 
saúde ou suporte
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Família de indicadores Abraço de Mãe

88

Taxa de mortalidade materna 
hospitalar

Redução de 74%
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Linha de Base: 3.4
Meta: 2.4
Média atual: 3.4
% de Redução: 0%
Observações:

PERFIL UTI=ADULTO, 

INDICADOR=ITU-AC
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Linha de Base: 14.8
Meta: 10.4
Média atual: 14.8
% de Redução: 0%
Observações:

PERFIL UTI=ADULTO, 

INDICADOR=PAV
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Linha de Base: 6.5
Meta: 4.6
Média atual: 6.5
% de Redução: 0%
Observações:

PERFIL UTI=PEDIÁTRICO 

INDICADOR=IPCSL
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Kamishibai
(pacote de cuidado)

Gerenciamento diário
(Colaborativa)

Gerenciamento diário para sustentar a melhoria (DMSI)
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Montagem Quadro Kamishibai

- Localizado na entrada da UTI V; 
- Equipe do SCIH e gerente da unidade;
- Foi utilizado material possível de higienização.
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PROADI-G6 | Gerenciamento Diária para Sustentar Melhoria 

(GDSM)

Kamishibai
(elementos do bundle)

Gerenciamento Diário
(Projeto ou Colaborativa)
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IG pg 24



96Visão simplificada

Objetivo

Direcionador
Ideia de Mudança

Ideia de mudança 

Direcionador

Ideia de Mudança

Ideia de Mudança

Ideia de Mudança

Direcionador
Ideia de Mudança

Ideia de Mudança

Direcionador Primário

O que?
Ideias de Mudanças

Como?
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Reduzir a 

densidade de 

incidência de 

IPCSL em 30%, 

nas UTIs 

participantes, até 

outubro de 2023

Objetivo

Integrar pacientes e 

familiares na equipe de 
cuidados e na tomada 

de decisão

Desenvolver equipes 

multidisciplinares 
altamente efetivas 

Prestar aos pacientes 

com cateter venoso 
central (CVC) cuidados 
oportunos, baseados 

nas melhores evidências 
e de forma confiável

Direcionadores 
Primários

“Pacotes” (Bundles)

Inserção
1. Avaliar a indicação de inserção de CVC

2. Selecionar o local mais adequado para inserção do CVC

3. Utilizar precaução de barreira máxima

4. Realizar antissepsia da pele com clorexidina

5. Realizar curativo adequado após inserção
Manutenção

1. Avaliar a indicação de permanência do CVC

2. Aderir a técnica asséptica no manuseio do cateter

3. Realizar a manutenção do sistema de infusão de acordo 

com as recomendações vigentes do pais

4. Avaliar as condições do curativo

• Criar um ambiente de colaboração mútua no planejamento e 
na prestação dos cuidados

• Tornar os cuidados assistenciais em cuidados centrados nos 
pacientes e famílias

• Promover comunicação transparente e aberta entre 

pacientes, familiares e membros da equipe multidisciplinar

Diagrama Direcionador:
Redução da Densidade de Incidência de
Infecção Primária da Corrente Sanguínea
Associada à Cateter Venoso Central,
Laboratorialmente confirmada (IPCSL)
Adultos

Promover cultura de 

qualidade e segurança, 
com relação a 

prevenção e ao controle 

de infecções 

• Desenvolver o diálogo aberto  

• Promover o compartilhamento de aprendizados

• Tornar a segurança do paciente uma prioridade na 

organização

• Desenvolver liderança visível

Outras Mudanças  
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Que mudanças podemos fazer que resultarão em 
melhoria?

Liderança: Usem o pacote de mudanças

• Leia atentamente o DD
• Discuta com as equipes as mudanças e como você 

pode ajudar
• Nas reuniões mensais ou quinzenais com a 

equipe, discuta o DD e pontos mais difíceis
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Ainda sem 
Melhorias?
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Situação 
desejada

Situação 

atual

A trajetória de um projeto

Infeções hospitalares

Como conseguir?

É preciso mudar a forma como cuidamos dos 
pacientes nas UTIs

10 1
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Estudam o 
problema

Buscam 
soluções

Formulam 
uma solução

A abordagem Tradicional

Colocam no 
“radar”

Ordenam a 
implementação

O que torna este método ineficiente/eficaz
Lideranças se reúnem (diretores, 
médicos, coordenadores)

Não envolver linha de frente e 
pacientes/famílias

Copiar colar
Não testar em 

pequena 
escala

Pouco 
entendimento 

de variação
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A abordagem tradicional

Esta abordagem é 
eficaz (resultados 

sustentáveis) e 
eficiente (uso de 

recursos)?

Como fazemos?
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Menti: 

Instruções:

Acesse www.menti.com

Código: 6702 0846

http://www.menti
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Na sua experiência…mentimeter

Pergunta 1: Esta abordagem é a mais 

comum na sua organização?

Instruções:

Acesse 

www.menti.com

Código: 6702 0846

http://www.menti
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Na sua experiência…mentimeter

Pergunta 2: Quais as consequências 

de usar este método?

Instruções:

Acesse 

www.menti.com

Código: 6702 0846

http://www.menti
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Na sua experiência…mentimeter

Pergunta 3: Qual a percentagem (0% a 

100%) de melhoria sustentável 

acontece quando este método é 

utilizado? Instruções:

Acesse 

www.menti.com

Código: 6702 0846

http://www.menti
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Zona cinzenta

Situação 
desejadaSituação 

atual

A jornada de aprendizagem
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O Teste de Mudança e o Pensamento Científico

109

• Por exemplo, as evidências cientificas demonstram que 
manter a cabeceira de um paciente em ventilação mecânica 
entre 30° e 45° graus contribui para evitar pneumonia
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Exemplo de PDSA
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PDSA
Predição

Todos iriam ver 
a cartolina e 

ângulo

Uso de cartolina 
para verificar 

angulação

O que aconteceu?
A cartolina caia ao 

mexer na cama

Abandonar a ideia

A mudança não foi 
uma melhoria
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“Se você quer dominar um hábito, a 

chave é começar com a repetição, não 

com a perfeição.” —James Clear



113

Treinando PDSA
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Imagine o seguinte cenário

A equipe do Hospital Paraiso da Cirurgia quer reduzir as infecções relacionadas a cirurgia ortopédica limpa.

A equipe sabe que um dos fatores que levam a infecção é a hipotermia per-operatória.

A equipe aprendeu no diagrama direcionador que uma das formas de evitar hipotermia é usar manta térmica 

durante a cirurgia.

O uso da manta térmica nunca havia sido usada no hospital e a equipe queria aprender a usar a manta e ao invés da 

diretoria decretar que a partir daquele momento todo cirurgia deveria usar a manta, a equipe da Colaborativa 

resolveu testar esta mudança em pequena escala (1 cirurgia, um cirurgião, um paciente) para ganhar conhecimento 

de quais dificuldades iriam ter, como fazer para que na implementação todo correria bem.

Vamos então rodar um PDSA?  
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Planilha do teste Planilha para realizar o teste
Plan (Planejar) Do (Fazer) Study (Estudar) Act (Agir)

O que vai ser 

testado (ideia 

de mudança)?

Que perguntas 

você quer 

responder com o 

teste?

Como será 

realizado o 

teste?

(quem/ onde, 
quando)

Predição

Quais são suas 
respostas para as 

perguntas (antes 
de realizar o teste)?

Realize o teste. Algo 

não planejado 

ocorreu durante o 

teste?

Qual foi o resultado 

do teste?

Compare o que 

aconteceu com a 

predição. Resuma o 

aprendizado

O que você fará no 
próximo ciclo?
Testar outra ideia?
Ampliar a escala?
Ampliar o escopo? 
Implementar a ideia?
Abandonar a ideia?

Uso 
manta 
térmica 
para 
manter 
paciente 
aquecido 
durante 
cirurgia

1. Onde colocar a 

manta?

2. Quais 

profissionais 

terão mais 

resistência

3. Quanto tempo 

aumentara para 

inicio da 

cirurgia?

4. Como ira afetar 

a cirurgia?

Dr Jair

Ortopedia

7:30 da 

manha do 
dia 

11/3/202

2

Por baixo do 

paciente

O cirurgião

Atrasar a 

cirurgia em 10 

minutos

Mais um 

equipamento 

na sala, maior 

barulho

Não 
pudemos 
realizar o 
teste pois a 
manta 
enviada era 
para apenas 
o tronco do 
paciente e a 
cirurgia era 
no ombro

Não foi 
possível

Não foi 
possível
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Planilha do teste Planilha para realizar o teste
Plan (Planejar) Do (Fazer) Study (Estudar) Act (Agir)

O que vai ser 

testado (ideia de 

mudança)?

Que perguntas você quer 

responder com o teste?

Como será 

realizado o 

teste?

(quem/ onde, 
quando)

Predição

Quais são suas 
respostas para as 

perguntas (antes de 
realizar o teste)?

Realize o teste. 

Algo não 

planejado 

ocorreu 

durante o 
teste?

Qual foi o resultado 

do teste?

Compare o que 

aconteceu com a 

predição. Resuma o 

aprendizado

O que você fará no 
próximo ciclo?
Testar outra ideia?
Ampliar a escala?
Ampliar o escopo? 
Implementar a ideia?
Abandonar a ideia?

Uso manta 

térmica para 

manter 

paciente 

aquecido 

durante cirurgia

1. Onde colocar a 

manta?

2. Quais 

profissionais 

terão mais 

resistência

3. Quanto tempo 

aumentara para 

inicio da 

cirurgia?

4. Como ira afetar 

a cirurgia?

Dra Sonia

Ortopedia

7:30 da 

manha do 

dia 

12/3/2022

1. Por baixo do 

paciente

2. O cirurgião

3. Atrasar a 

cirurgia em 10 

minutos

4. Mais um 

equipamento 

na sala, maior 

barulho

Realizam

os o teste 

conforme 

previsto.
Manta 

correta 

para 

cirurgia 

correta

Foi colocado por 

baixo do 

paciente o que 

atrasou a em 20 

minutos.

O cirurgião ficou 

bastante irritado 

e durante a 

cirurgia 

reclamou que ele 

ficou com muito 

calor e a manta 

encostava na 

sua coxa e 

barriga

Atrasou mais 

que previsto

O barulho não 

incomodou

Esquecemos 

de fixas a 

manta por 

baixo da 

mesa o que 

causou o 

aquecimento 

do cirurgião 

também

Testar 
novamente 
fixando as 
pontas da 
manta 
debaixo da 
mesa 
cirúrgica.
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Sequência de PDSA

Ideia de Mudança

Testar com 1 paciente, 1 enfermeira, 1 médico

Testar com 2 pacientes, 2 enfermeiras, 2 médicos, a 

noite, final de semana

Aumentar a escala do teste

Modificar escopo do teste

IMPLEMENTAR

https://www.google.com.br/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fst2.depositphotos.com%2F1697796%2F11467%2Fv%2F950%2Fdepositphotos_114671460-stock-illustration-vector-light-bulb-icon-idea.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fbr.depositphotos.com%2F114671460%2Fstock-illustration-vector-light-bulb-icon-idea.html&docid=dptrw6UK_plHyM&tbnid=UYFM2hdmw-vI1M%3A&vet=10ahUKEwi94I6O9dLiAhVsLLkGHYSKB9gQMwh5KAYwBg..i&w=1024&h=1024&bih=603&biw=1280&q=ideia&ved=0ahUKEwi94I6O9dLiAhVsLLkGHYSKB9gQMwh5KAYwBg&iact=mrc&uact=8
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Sobre testar – o que paraliza as equipes

• Paralisia da análise ou Paralisia 
da perfeição

Muito tempo no escritório 
pensando sobre todas as opções 
possíveis
Ficar discutindo quem tem razão

• A alternativa é executar um 
teste rapidamente

• Aprendizagem e 
aprimoramento acelerados.
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Equidade em saúde
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Momento para Nós

120

Lorde aconselha a nos 
acostumarmos com assuntos que 
consideramos profundamente 
desconfortáveis

"destruir algo familiar e confiável, 
para que algo novo possa surgir, 
em nós mesmos e em nosso 
mundo". 

- Audre Lorde



Adaptado de Kathryn Pauly 
Morgan, “Describing the 
Emperor’s New Clothes: Three 
Myths of Educational (In) 
Equality.” The Gender Question 
in Education: Theory, Pedagogy, 
& Politics, Ann Diller et al., 
Boulder CO: Westview, 1996

Privilégios

Opressão 
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✓ Racismo

✓ Misoginia

✓ Transfobia

✓ Homofobia

✓ Xenofobia

✓ Capacitismo

✓ Preconceito linguístico

✓ Etarismo

✓ Elitismo

✓ Intolerância religiosa

Exemplos de tipos de preconceito
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Pensando nas populações mais 
vulneráveis o que você líder 
pode fazer para reduzir as 
iniquidades em saúde na sua 
organização? Instruções:

Acesse 

www.menti.com

Código: 6702 0846

http://www.menti
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Colaborativas para avanços 
acelerados de melhoria
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Colaborativa

Um método de melhoria, que se apoia na

disseminação e adaptação de um conhecimento

estabelecido em vários locais simultaneamente, para

conquistar um objetivo comum

Avanços consideráveis, desempenho inovador e sustentável, 

revolucionário, inovador, impactante, marcante, inédito, etc.
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≈351.600 pacientes/dias beneficiados em 18 meses* 

≈ 1.000 walkrounds com participação da liderança

≈ 4500 profissionais de saúde envolvidos **

114 equipes

12 Organizações 

19 hospitais

≈ 80 mortes evitadas*** 

Source: 
*: number of patients informed in Outcome Measures on Extranet (ITUACV1 e 2 PAI1 e 2, ICSRCVC1 e 2, EMMPP1 a 4, ILC1 A, B e C )
**: 3 sites informed the # of health professionals engaged. We created a median for all sites
***: calculated based on the mortality from infection rate and number of infections avoided

Números 

Reduzir Sítio cirúrgico (SSI), PAV, ITU-AC e 
IPCSL em 50% (ou ter 300 dias entre as 

infecções) em 12 hospitais ao longo de 36 
meses
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66% Redução (de 2.5% para 0.85%)

19 hospitais públicos cirurgias limpas
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Colaborativas Brasil e Portugal

1. Sepses ACSC: redução de 54% letalidade 12 hospitais públicos

2. Salus Vitae: redução de 67% (PAV, IPCSL and ITU)

3. PROADI Fase 1: redução de 53% 114 UTIs SUS (PAV, IPCSL and 
ITU)

4. PPA Fase 1: aumento partos vaginais de 23 para 40% 28 
organizações

5. PPA Fase 2: aumento partos vaginais de 30% para 40% 150 
organizações 

6. Stop Infeção: redução de  50% (PAV, IPCSL and ITU) em 19 
hospitais públicos Portugal

7. Mortalidade Materna HIAE/IHI/MSD: redução de 34% mortalidade 
todas as causas e 80% sepse e hemorragia)

8. Sepses UPAS IHI/HSL: encerrada precocemente

9. PPA Fase 3 em andamento

10. Trabalho com Alegria IHI/HSL: 18 hospitais públicos em 
andamento

11. Atenção Primária a Saúde ANS/HAOC/IHI: 20 organizações 
privadas em andamento

12. Sifilis Não em andamento
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Recursos humanos
13
1

Papel Tempo/mês

Governança 2 dias

Faculty Clínicos 3-5 dias

Diretor da Colaborativa 6-8 dias

Especialista em Melhoria 2-3 dias

Mentores

Gerentes/Coordenadores 10 dias
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1. Objetivo

2. Estratégia de Medição

3. Teoria de Mudança

4. Estratégia de Execução

5. Estratégia de Disseminação

Cinco Componentes da Colaborativa BTS
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Três categorias de melhoria

1.Eliminar problemas de qualidade

2.Reduzir significativamente custos,

3.Expandir as expectativas do cliente,

*Source: Langley, G, Nolan, K., Nolan, T, Norman C, Provost, L O Modelo de Melhoria: Mercado de LetrasTemas, Agosto de 2011. Tradução Ademir Petenate

Capítulo 10 Paginas 245-267

O tópico da Colaborativa pode estar em qualquer 
uma das “três categorias de melhoria”
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Seleção do tópico para Colaborativas IHI

On Extranet: Berwick DM.  Eleven worthy aims for clinical leadership of health system reform.  JAMA  1994;  272: 797-802.

O que você deve procurar?

1.Lacuna entre ciência e prática

2.Exemplos de melhor performance

3.Relatório Abrangente de Resultados (business case) existente 
para o tópico
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3.  E existe um bom RAR (Relatório Abrangente de 
resultados) (business case) 

• Impacto financeiro positivo (ou pelo 
menos não negativo) (redução de 
custos, aumento da receita, etc.) para 
as organizações participantes e

• Melhores resultados  ou

• Forte apelo para médicos ou outros 
especialistas no assunto e 
administração

RAR

Melhorar a 
Saúde de 

Populações 
e Indivíduos

Melhorar a 
Experiência 

do 
Colaborador

Reduzir 
custo 

percapta

Melhorar a 
Experiênci

a do 
paciente
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O papel da liderança na Colaborativa
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Vontade

Ideias Execução 

Melhoria 



139

Brincar e celebrar
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PROADI-G6 | KAMISHIBAI

• Kamishibai nasceu no Japão com o objetivo de ensinar as crianças e analfabetos, contando
histórias em pequenos palcos mostrando as imagens;

• O apresentador demonstra a imagem, e atrás da imagem lê as instruções para contar a história.

• O Kamishibai pode ser utilizado como uma ferramenta de gerenciamento diário de processos
em qualquer método de melhoria

KAMI = PAPEL SHIBAI = TEATRO “TEATRO DE PAPEL”

Fonte: https://theconversation.com/kamishibai-how-the-magical-art-of-japanese-storytelling-is-being-revived-and-promoting-bilingualism
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Kamishibai
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Equipe da Colaborativa
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Participantes 
(equipe que viajava)

Liderança sênior

3-5 participantes linha de 

frente de cada hospital

Equipe do IHI

Comissão de Prevenção de 

Infecções Hospitalares 

Participantes 
(equipe estendida)

Pacientes e famílias

Todos os profissionais de 

saúde da unidade
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Trabalhos preliminares: papel dos líderes sênior
das organizações 

Auxiliar no estabelecimento do objetivo, atribuição de recursos
(equipe) e alinhamento das metas com as da organização

1. Aprovar declaração do objetivo
2. Garantir que as equipes tenham tempo disponível
3. Reunir-se com a equipe
4. Comunicar a organização sobre a participação da Colaborativa
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Pulsar do projeto – mês típico
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

1
Huddle 10’

2
Huddle 10’

3
Huddle 10’

4
Huddle 10’

5
Huddle 10’

Equipe: TCP, DD, Indicadores, planejar 
semana Patrocinador

8
Huddle 10’

9
Huddle 10’

10
Huddle 10’

11
Huddle 10’

12
Huddle 10’

Equipe: TCP, DD, Indicadores, planejar 
semana

15
Huddle 10’

16
Huddle 10’

17
Huddle 10’

18
Huddle 10’

19

Equipe: TCP, DD, Indicadores, planejar 
semana

22
Huddle 10’

23
Huddle 10’

24
Huddle 10’

25
Huddle 10’

26
Huddle 10’

Equipe: TCP, DD, Indicadores, planejar 
semana

29
Huddle 10’

30
Huddle 10’

Equipe: TCP, DD, Indicadores, planejar 
semana
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Colaborativa IHI - Estrutura
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Sessão de 

Aprendizagem 1

Obtenha ideias

Obtenha Métodos

Comece

Sessão de 

Aprendizagem 3

Celebre sucessos

Esteja pronto 
para sustentar e 

ampliar

Sessão de 

Aprendizagem 2

Obtenha mais 

Ideias

Aprimore-se nos 

métodos

De um grande 

“passo”

Teste todas 

as 

mudanças 

em pequena 

escala

Período de Ação 1

Teste e 

Implemente 

todas as 

Mudanças 

Objetivos das Sessões de Aprendizagem

Período de Ação 2

80% Faculty
20% equipes

50% Faculty
50% equipes

30% Faculty
70% equipes
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Período de Ação PDSA para testar e 
implementar mudanças 

Cap 5 e Cap 7
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Colaborativa IHI - Estrutura

Ajude as equipes a 
planejar ciclos de PDSA 
em pequena escala para 

os testes iniciais de 
mudança

Ajude as equipes a 
aumentar o escopo e 

progredir do teste para 
implementação 
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Períodos de Ação:
Onde a verdadeira ação acontece

Este é o momento de aprendizado máximo

Metas:

• Apoiar as equipas no seu trabalho de 
melhoria

• Criar colaboração e aprendizado 
compartilhado

• Avaliar a colaboração e o progresso
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Kamishibai
(pacote de cuidado)

Gerenciamento diário
(Colaborativa)

Gerenciamento diário para sustentar a melhoria (DMSI)

PDSAs



152

Por que o suporte do líder sênior é importante?

Instruções:

Acesse 

www.menti.com

Código: 6702 0846

http://www.menti


153Equipes da Colaborativa:
Papel do Líder Sênior  (ao longo da Colaborativa)
Pré-SA1
• Alinhar o objetivo da equipe com os objetivos estratégicos da organização
• Garantir a composição adequada da equipe

Período de ação 1
• Suporte a equipe da Colaborativa
• Plano de disseminação (“preparação”)

Período de ação 2
• Suporte a equipe colaborativa
• Comece a disseminar para locais iniciais

Pós-colaborativa
• Garantir que a equipe colaborativa sustente a melhoria
• Implemente o plano de disseminação 
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Escala de Evolução do Projeto
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Escala de Evolução de Projeto 155

0.5 - Tarefas preliminares realizadas
Participei da SAP 1, o TCP entregue, MUSIQ, equipe definida e 
autoavaliação de competências 

1.0 - Atividades de projeto iniciaram

Agenda de reuniões estabelecidas para toda a duração do projeto, 
mudanças foram identificadas (mapeamento de processos, SIPOC, 
diagrama de afinidade e Ishikawa). Iniciado coleta de dados para criar 
linha de base. GDs

2.0 - Mudanças testadas
DD versão final e linha de base pronta. PDSAs iniciados e DD V1.0. 
Estratégia de medição V1.0 

3.0 - Melhoria ou tendência nos 
indicadores de processo

Em pelo menos metade dos indicadores de processo com 
deslocamento ou tendencia

4.0 - Melhoria indicador resultado Indicador de resultado já tem deslocamento
5.0 - Melhoria sustentável 
espetacular

Melhoria acima da meta
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EEP
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Equipes podem não alcançar 
resultados e nem aprender numa 
Colaborativa?
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Dirigir uma Colaborativa sem envolver

os líderes sênior é como dar um

empurrão em um barco que está

ancorado sem ter certeza de que há

remos a bordo.

Trabalhando com Líderes Sênior
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Fiascos do mundo real – Lider sem Compromisso

• Não parece se importar muito em obter resultados

• Não interage com equipes no listserv

• Não comparece SIVs, SAVs

• Entra em Sessões de Aprendizagem atrasado

• Não monitora e não reúne com a equipe

• Não protege tempo para a equipe testar/implementar 
mudanças

• Liderança não comunica importância da Colaborativa
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Tempo para “Menti”

Quais os maiores desafios em sua mente?

Instruções:

Acesse 

www.menti.com

Código: 6702 0846

http://www.menti
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Gratidão 

Obrigado por estar aqui plenamente e 
compartilhando suas experiências. 

Obrigado por nos convidar para passar 
este tempo com vocês. Somos gratos.
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Por favor, preencha a avaliação do 
dia:

https://forms.office.com/r/F9xu93eepp

https://forms.office.com/r/F9xu93eepp

