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PROADI-G6 | Direitos Autorais

Os direitos autorais do conteúdo a seguir pertencem ao Institute for Healthcare Improvement (IHI). 

Todos os direitos reservados.



PROADI-G6 | SIV 3.2 Agenda
Tempo Assunto Objetivos

15 minutos Abertura
•Boas-vindas
•Resolver problemas de áudio e conexão
•Lista de presença (chat) e Pré-teste (e-mail/chat)

20 minutos Apresentação Storyboards
• Benchmarking; testes de mudanças; compartilhamento de 
ideias
• Comunidade de pratica; Aprendizado em grupo

35 minutos Resolução tipo de problemas • Tipos de mudanças
• Mudança e melhoria
• GDSM – ferramenta para sustentar melhoria
• Resolução de problemas

10 minutos Intervalo

25 minutos Ferramentas de Qualidade • Ferramentas para analisar causas dos problemas 
• Participação e Responsabilização da equipe
• Identificação de ideias de mudança

10 minutos Encerramento
• Avaliação do Dia
•Lista de Presença

Data: 16/02/22
Horário: 14h – 16h



PROADI-G6 | Lembretes

• Preencher lista de presença (chat ou QR Code)

• Os materiais, vídeos e gravações das sessões serão
encaminhados na semana seguinte ao final do evento

• FAQ de perguntas do chat será encaminhado junto 
aos materiais



PROADI-G6 | Boas-vindas

Palestrante: Mara Rubia de Moura - Superintendente de Serv. 

Hospitalares -Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte
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Colaborativa PROADI-SUS
III Semana de Imersão Virtual

14 a 18/2
Hospital Santa Casa De Belo Horizonte – QUADRO KAMISHIBAI

Melhorando a Segurança do Paciente em Larga-escala Brasil



PROADI-G6 | Montagem Quadro Kamishibai



PROADI-G6 | Montagem Quadro Kamishibai



PROADI-G6 | Escolha do local

UTI PÓS Operatório Cardiovascular



PROADI-G6 | Construção do cronograma



PROADI-G6 | Capacitação da equipe



PROADI-G6 | Coleta de dados a beira leito



PROADI-G6 | Cartões de confirmação

Houve a necessidade adequações das rotinas internas às IPs encaminhadas 
pelo projeto?



PROADI-G6 | Cartões de confirmação

Consolidação dos dados como vem sendo feita? 
Os dados desencadearam alguma ação? 

Em andamento...



PROADI-G6 | Equipe de melhoria e UTI

UTI PÓS Operatório Cardiovascular



PROADI-G6 | Dificuldades 

‘’Implementação 
durante a rotina’’

‘’Alguns dados 
não são fáceis de 
ser observados 
(ex: cuff )’’

‘’Falta de um impresso, que seja de 
fácil acesso para equipe técnica, 
principalmente sobre as 
justificativas  de permeância do TOT, 
CVD e CVC’’

‘’Escassez de 
registro/evolução 
detalhado sobre o 
processo realizado 
pela equipe 
técnica (ex: higiene 
do meato uretral)’’

‘’Alguns itens não são 
realizados rotineiramente 
(ex: CVD, coleta de urina 
no sistema fechado)’’



PROADI-G6 | Facilidades

‘’Evidenciou as fragilidades 
nos processos’’

‘’Equipe integrada e incluída nas 
tomas de decisões’’

‘’O quadro  fez com que a equipe se 
tornasse mais aderente nos processos 
assistenciais’’

‘’O quadro é didático 
e de fácil aplicação’’
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Equipe do Projeto

Patrocinador: Mara Rúbia de Moura
Arquiteto: Raquel Caldeira Brant
Líder: Larah Generoso de Castro
Analista: Viviane Lima Nascimento
Organizador: Elaine Pereira Teodora 
Batista
Profissional assistencial: Thayanne
Chiaretti Rodrigues
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Melhorando a Segurança do Paciente em Larga-escala Brasil



PROADI-G6 | Montagem Quadro Kamishibai

Montagem Quadro coleta Kamishibai:

• A confecção do quadro foi realizada no salão do setor ADM onde fica localizada a equipe da CCIH.

Equipe que participou da montagem:

• Equipe CCIH e marketing (ajustes, layout, impressões).



PROADI-G6 | Montagem Quadro Kamishibai

Houve adequações na montagem?
1. Plastificamos o quadro e os cartões para facilitar a desinfecção dos mesmos;

2. Incluímos a logomarca do hospital no quadro;

3. Utilizamos isopor para deixar o quadro mais firme;

4. Realizamos as impressões do quadro já com a moldura colorida, pois fazer a moldura manualmente com as fitas adesivas iria demandar mais

tempo;

5. Utilizamos as fitas verde/vermelha nos CCPs, porém demoramos muito para concluir. No entanto, nas próxima impressões adequaremos os

cartões para impressão já com a tarja colorida;

6. Os cartões foram impressos em 4 unidades por folha A4;

7. Para o preenchimento iremos utilizar canetas com tinta permanente que apaguem com álcool, nas cores verde e vermelha. Testando a melhor

forma de reaproveitar os cartões (CCPs);

8. Colocamos percevejos cobertos com fitas adesivas coloridas (amarela, verde e azul) para fixar e dividir os dias da semana;

9. Confecção das caixas com papel offset gramatura 180, pois com o papel ofício não conseguimos deixá-las firmes;

10. Realizamos junto com o setor marketing a adequação das dimensões dos materiais.

Quantos dias para montagem? Quantas pessoas envolvidas?

- Montagem realizada em 5 dias, com 4 pessoas envolvidas;

Custo total do material: R$ 100,40

- 6 placas de isopor: R$ 19,20;

- 8 fitas adesivas coloridas: R$28,00;

- 2 resmas com 25 folhas de papel offset: R$ 31,00;

- Meio rolo de papel contato que já tínhamos no setor.



PROADI-G6 | Montagem Quadro Kamishibai

Facilidades na montagem:

- Disponibilidade do material completo pelo projeto e o passo a passo a ser seguido foi fundamental.

(Vídeos, IPs, passo a passo do quadro GDSM em slide e arquivos para impressão).

Barreiras:

- Ajustes nos tamanhos dos materiais (arquivos para impressão).

Aprendizado:

- Poderíamos ter solicitado ajuda do HUB para envio dos documentos editáveis.

Participação da alta liderança:

- Após a construção do material, apresentamos para a alta liderança para validação do quadro.



PROADI-G6 | COLETA dos Cartões de confirmação

Construção da coleta de cronogramas:

- Primeiro cronograma de capacitação das IPs (POP’s PAV) de 09 a 11/02. Juntamente com a equipe de

educação continuada e coordenação UTI.

Houve a necessidade adequações das rotinas internas às IPs encaminhadas pelo projeto?

- Até o momento não houve ajustes, iremos acompanhar as coletas para avaliação.



PROADI-G6 | Montagem Quadro Kamishibai
Escolha do local para fixar o quadro:

- Sugestão do coordenador médico: fixar o quadro no vidro da sala de medicação, em frente ao

percurso de entrada da UTI;

Localização do quadro:

- Realização do teste do local sugerido e início da coleta pela topografia de PAV.

Impressões da equipe assistencial:

- Participação de profissionais médicos, residentes, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos: todos aceitaram

muito bem, gostaram da ferramenta e entendem que será útil para redução das infecções e melhora da

qualidade na assistência aos pacientes.

Testes de coleta de dados pelos CCPs:

- Após capacitação das IPs (POPs PAV) iniciamos os testes da coleta dos dados, preenchimento

e acompanhamento do quadro GDSM.



PROADI-G6 | Capacitação das IPs da topografia de PAV



PROADI-G6 | Testes COLETA dos CCPs PAV



PROADI-G6 | Resolução Tipos de Problemas

Palestrante: Flavia ( HIAE ) 
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Em sua UTI, qual é a proporção de tempo dedicada a cada
atividade?

Durante nossas atividades diárias na assistência realizamos três 
tarefas

1. Prestar os cuidados aos pacientes
2. Resolver problemas
3. Melhorar a forma como prestamos o cuidado aos pacientes



PROADI-G6 |

As atividades 2 e 3 envolvem a realização de alguma
mudança

• Paciente removeu o cateter venoso: recolocar o cateter!

• Triagem não faz a classificação de risco: é introduzida a 
classificação de risco na triagem

Como podemos classificar as mudanças sob a perspectiva de
melhoria?
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Mudanças Reativas 
(solução de 
problemas)

São mudanças necessárias para

• Manter a organização e funcionamento das 
atividades no dia-a-dia

• Manter o sistema no nível de desempenho atual

• Lidar com problemas

Características

• Realizadas rotineiramente p/ resolver problemas 
ou reagir a uma circunstância especial

• Devolvem o sistema à situação anterior

• Reflexos sentidos imediatamente ou em curto 
prazo

• Às vezes, trazem conflitos de interesses:-
qualidade  vs. custo

• Sensação de que um problema foi resolvido
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Mudanças 
Fundamentais 

(Melhoria)

São mudanças para

• Prevenir problemas

• Elevar o desempenho do sistema a níveis 
superiores ao atual

Características

• Resultam na criação de um novo processo ou na 
modificação de um processo existente

• Alteram como o sistema funciona e como as 
pessoas trabalham

• Afetam positiva e simultaneamente vários 
indicadores de desempenho

• Seu impacto é sentido a médio e longo prazo e 
de forma duradoura

• Depois delas os clientes percebem que uma 
melhoria foi feita



PROADI-G6 | Solução de Problema e Melhoria

Problema

Mudança
Retorno à 
condição 
anterior

Solução de Problema



PROADI-G6 | Solução de Problema e Melhoria

Problema

• Fila de espera

Mudança

• Instituir 
agendamento

Melhoria
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Mudança
Fundamental
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Comparação entre os dois tipos de mudanças

Reativas Fundamentais

Processo/Sistema Não é alterado É alterado

Percepção do cliente Solução do problema Melhoria

Prazo Imediato, curto Médio, longo



PROADI-G6 | Gestão Diária para Sustentar Melhoria (GDSM) –

Quadros                                                                                                                      

Kamishibai e Gestão Diária                                            

Na utilização dos Quadros
Kamishibai/GD as equipes
identificarão problemas com a
prestação do cuidado.

Como agir frente aos problemas
identificados?
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Alguns problemas ( MUITOS!) irão requerer uma ação imediata para resolvê-
los

Outros irão requerer algum tipo de análise afim de:

1. Identificar as causas
2. Identificar mudanças que neutralizem as causas
3. Testar as mudanças com o PDSA
4. Implementar as mudanças que passaram nos testes

Um problema é qualquer resultado que é diferente da performance 
desejada em qualquer tempo
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A pergunta fundamental que as equipes tem que responder continuamente é

Que problema você está tentando resolver?

Todas as organizações encontram diariamente problemas que

• Confrontam
• Evitam 
• Ou o maior problema entre todos eles - o que não reconhecem

Ninguém tem mais problemas do que a pessoa que diz não ter problema
Taiichi Ohno
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✓ Resolver problemas de forma eficaz é fundamental para prestar um
cuidado com qualidade e segurança

✓ Qualquer pessoa, em qualquer nível, deve ser capaz de pensar
criticamente sobre o trabalho e resolver problemas que surgem no
exercício de sua atividade profissional

“Você aprende resolvendo problemas, falhando, refletindo sobre o
fracasso e ajustando o curso”. – Steve Jobs
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Art Smalley define 4 situações
em que temos problemas e
propõe abordagens para os
mesmos (aqui apresentado
com algumas adaptações)

Quatro tipos de situações

1 2 3 4

Ver e agir Diferença 
em relação 
ao padrão

Melhoria 
Incremental

Inovação de 
ruptura

Ação reativa
(Mudanças reativas)

Manter o padrão

Ação proativa
(Mudanças fundamentais)

Elevar o padrão



PROADI-G6 | Tipos de Problemas e Modos de Resolução

Palestrantes: Helena ( HAOC )
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Tipo 1: Ver e agir (Solução de problemas):

Problemas que dependem de resposta rápida e imediata para lidar com os
sintomas percebidos.

Sua solução fornece algum alívio imediato e mitigação de problemas, mas
geralmente não consegue chegar às causas do problema e pode levar a ciclos
prolongados de combate a incêndios.

Exemplos

• Paciente removeu o ponto de acesso venoso

• Paciente convulsionou

• Equipamento quebrou

• Contaminação da UTI com bactéria super-resistente

Outros exemplos?
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Considere a ação dos bombeiros. 

Se sua casa está pegando fogo, sua necessidade imediata é que alguém se 
certifique de que os ocupantes estão seguros, apague o fogo e forneça qualquer 
atendimento médico de emergência necessário para inalação de fumaça, 
queimaduras, etc. 

Você não vai convocar uma reunião de grupo para explorar por que ocorreu, qual 
foi a causa, e como evitar que o fogo aconteça novamente. 

A análise de por que o incêndio ocorreu e como evitar que ele se repita é 
importante e deve ser feita depois através de diferentes mecanismos e processos 
de investigação 



PROADI-G6 |

A solução de problemas não levará a uma melhoria 

ou a um estado ideal, mas pode satisfazer 

necessidades imediatas, proteger o paciente e 

ganhar tempo vital para se aprofundar em detalhes 

críticos para investigação



PROADI-G6 |

• Um design cuidadoso do trabalho (Kamishibai, GDSM, Huddles, 
Rondas de segurança) pode ajudar a expor esses tipos de problemas, 
tornando visível a necessidade de atenção imediata. 

• A solução eficaz de problemas por pessoas capazes que trabalham
em processos bem projetados é um ativo vital para qualquer
organização.
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Tipo 2: Lacuna em relação ao Padrão

Percepção que os resultados estão se afastando em
relação ao padrão (piora).

A forma de abordar é estruturada e envolve a

• Identificação do problema,

• Definição de metas,

• Análise de causas básicas,

• Identificação, teste e implementação de mudanças

• Atividades de acompanhamento.

O objetivo inicialmente é retornar à condição anterior e
evitar que o problema se repita eliminando suas causas
subjacentes.

Não resulta em melhoria – apenas o retorno a uma
condição anterior.

Gráfico 1

Gráfico 2
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Tipo 2: Lacuna em relação ao Padrão

No gráfico 1, o resultado do último mês foi atípico, muito distante dos demais.

Nesta situação a equipe deve analisar o que causou o resultado anormal e fazer duas
perguntas:

1. É possível implementar uma mudança que impeça que o resultado volte a ocorrer?
Se sim, implemente (depois de testar!)

2. Se não é possível evitar que o resultado volte a ocorrer, é possível criar um plano de
contingência para que quando o resultado ocorrer o impacto no cuidado seja
minimizado? Se sim, crie o plano e teste

Gráfico 1
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Tipo 3: Melhoria incremental

A partir de uma situação identificada se estabelece uma meta a ser atingida
que resultaria em níveis ou padrões melhores em relação aos existentes.

Envolve também a identificação da situação atual, definição de metas,
identificação, teste e implementação de mudanças e atividades de
acompanhamento.

UTI X ADULTO : Média atual: 2.9   Meta: 2.0 em 12 meses

Outros exemplos?
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Tipo 4: Inovação de ruptura

Solução inovadora de problemas baseada na criatividade, síntese e
reconhecimento de oportunidades.

É aberto e identifica novos problemas, espaços de solução ou oportunidades de
maneiras não reconhecidas anteriormente.

Estabelece novas normas que muitas vezes implicam melhorias radicais em
produtos/processos gerando valor inesperado para o cliente muito além dos
níveis atuais.

Exemplos?

Obs. Não trataremos esta situação
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1 2 3 4
Ver e agir Diferença em 

relação ao 
padrão

Melhoria 
Incremental

Inovação de 
ruptura

A figura 1 sugere que há uma divisão clara, sem superposição, entre as 4 
situações 

Ver e Agir                     Dif Padrão                             Melhoria                       Inovação                                        

Na prática não é assim. Não há uma divisão clara entre cada situação. É mais 
um contínuo

Figura 1
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Ver e Agir

Dif Padrão

Melhoria

Transição entre as três situações

Nível de entendimento de um problema Nível da mudança correspondente

Há uma poça de óleo no chão. Limpe o óleo.

- Por que há uma poça de óleo no chão?

Porque está vazando óleo da máquina.

- Por que está vazando óleo da máquina?

Porque a junta se estraga fácil. Troque a junta (temos várias em estoque)

- Por que a junta se estraga fácil?

Porque é a pior do mercado. Compre melhores (e jogue fora as outras)

- Por que adquirimos a pior?

Porque fizemos um bom negócio com elas.

- Por que é considerado um bom negócio a compra de 
um item que dá problema no uso?

Porque “Compras” é avaliado pela economia feita no 
momento da compra.

Mude a política.
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Uma diferença entre a resolução de situações tipos 1, 2 e 3 diz respeito à velocidade. 

A situação tipo 1 lida com questões imediatas de forma rápida e urgente. 

As abordagens para as situações dos tipos 2 e 3 seguem uma estrutura mais rigorosa que normalmente 
inclui coleta de dados, análise crítica do processo, e mesmo técnicas de criatividade. 

É necessário realizar o monitoramento de tendências diárias, semanais ou mensais dos principais 
indicadores de desempenho.

Isso pode levar horas, dias, semanas ou até mais tempo para ser que o objetivo seja atingido de forma 
satisfatória.

Ferramentas como Diagrama de Ishikawa, 5 porquês, É/Não é, Mapeamento de processos,  5W1H são 
mais extensivamente considerados. O uso do PDSA é fundamental para testar mudanças.

Lembrar que no cuidado em saúde os principais indicadores a serem considerados são os associados à 
qualidade (seis dimensões) e Segurança do Cuidado. O Triplo Objetivo é uma referência importante.



PROADI-G6 | Resolução Tipos de Problemas

Palestrante: Flavia ( HIAE ) 
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Roteiro básico para tratar as 
situações Tipo 2 e Tipo 3
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Roteiro de 7 passos para tratar as situações 2 e 3

1. Identificar e quantificar o problema

2. Definir objetivos

3. Identificar os processos que estão gerando o problema

4. Analisar as causas, gerar ideias de mudanças

5. Desenvolver as ideias de mudanças

6. Testar as ideias de mudança com o método científico (PDSA)

7. Implementar as mudanças que passaram nos testes

Modelo de 
Melhoria
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Passo 1
Identificar e quantificar o 
problema

O primeiro passo é esclarecer o problema usando
fatos e dados para retratar a lacuna entre como as
coisas devem ser versus como elas realmente são

A quantificação, quando possível, é importante
utilizando indicadores. Por exemplo, a densidade
de incidência de IPCSL, a porcentagem de adesão
à higiene das mãos

Às vezes, o verdadeiro problema é óbvio; às vezes
é preciso alguma análise para descobrir
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Passo 1 

Considerações
• Organize as informações que compõem o pano de fundo do problema

• Crie uma representação clara do problema em termos de lacuna do 
resultado padrão ou esperado

• Crie um claro senso de propósito para resolver o problema (por quê é 
importante dedicar tempo da equipe ao problema )

• Conecte o problema a questões estratégicas para a organização O Triplo
objetivo deve ser sempre uma referência importante

• Mostrar eventos em formato de fluxo de processo

• Use dados e gráficos além de palavras!!!!

• Use imagens de objetos para mostrar detalhes específicos
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Passo 2

Definir Objetivos

• Existem equívocos comuns na definição de objetivos

✓ Muitas equipes e indivíduos simplesmente não têm um
objetivo bem declarado e, em vez disso, escrevem os
passos de resolução de problemas (por exemplo, "entenda
o problema" ou "encontre a causa raiz")

✓ Uma declaração de objetivo não deve ser uma declaração
geral (por exemplo, "resolver o problema" ou "encontrar a
causa raiz", etc.)

✓ O outro erro comum é escrever uma resposta ou ação
subjetivamente desejada como parte da declaração de
objetivo (por exemplo, "compre novos softwares" ou
“passe a usar o protocolo X")

✓ Aqui, a solução foi decidida antes que a análise crítica seja
realizada, o que leva a conclusões e soluções, muitas vezes
incorretas

✓ Bons resultados raramente seguem essa abordagem, que
frequentemente leva a esforço desperdiçado e confusão

Ex:- Diminuir a densidade de incidência de
IPCSL de 5 para 3,5 na UTI Adulto do
Hospital Carmelita até dezembro de 2023

Use essa estrutura para declarar o objetivo
do projeto

O que, Quanto, Onde, Até quando
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Intervalo

10 minutos



PROADI-G6 | Ferramentas da qualidade

Palestrantes: Cristiana Prandini- Coordenadora de Projeto (HCOR)
Erica Morosov – Especialista de Projeto (HCOR)
Luciana Albuquerque – Enfermeira (HAOC)
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Diagrama de Afinidades 5 por que?

Diagrama de Causa e Efeito
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Resolver problemas é parte da rotina de uma UTI

Os problemas podem ser divididos em duas categorias:

Efeito, causas e soluções

Há uma ferramenta da qualidade que ajuda na organização da exploração das 
causas que é o Diagrama de Causa e Efeito (ISHIKAWA)

A causa é conhecida

Uma bomba de infusão 
contínua deixa de funcionar e a causa 

é bateria descarregada. 

Solução é conectar a BIC na tomada 
(Ver e Agir)

A causa é desconhecida

Paciente sofre um evento adverso 
medicamentoso ao receber uma dosagem 
maior que a recomendada de heparina IV. 

Uma solução para minimizar o efeito é 
administrar vitamina K.

Porém o que causou o evento adverso não é 
conhecido. 
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Identificação dos 
Problemas ou 

Defeitos e 
Proposição de 

Soluções 
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Diagrama de 
Causa e 
Efeito

Técnica para descobrir, organizar e 
resumir conhecimento de um grupo 
a respeito das causas que 
contribuem para uma determinado 
efeito

Também conhecido como Diagrama 
Espinha de Peixe ou Diagrama de 
Ishikawa
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Dicas para 
elaboração

Selecione a equipe para 
participar da discussão –
lembre-se de selecionar 
membros que conhecem 

realmente (prática) o processo;

Reserve tempo suficiente para 
esgotar as discussões em
extensão e profundidade;

Mantenha o foco no problema;

Antes de passar para uma idéia 
ou causa diferente, explore 

cada causa ou "ramificação" até 
sua conclusão, usando a técnica 

conhecida como "Cinco Por 
que..." 

Quando a dinâmica do grupo 
diminuir é um bom indicador 

de que as idéias mais 
importantes já estão listadas

Identifique as causas mais 
importantes e priorize-as.
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Categoria 1
Categoria 2

Categoria 3

Categoria 4

Categoria 5
Categoria 6

Causa

Causa Causa

Efeito



PROADI-G6 | Elaboração

Efeito

1) Identifique o efeito a ser
estudado e coloque-o na

estrutura do diagrama em
uma caixa do lado direito. 

2) Desenhe uma espinha de peixe no quadro branco ou em um pedaço
de papel, apontando para o efeito

3) Desenvolva uma lista possíveis causas e/ou fatores que contribuam
para o efeito, utilizando brainstorming e Diagrama de Afinidades

Causa

Causa Causa

Causa

Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3

Categoria 4 Categoria 5 Categoria 6

4) As causas serão agrupadas nas “espinhas” conforme as 
categorias



PROADI-G6 | Categorização de causas: Os 6 M’s

Categoria Descrição

Método Causas relacionadas ao processo e aos procedimentos, ou seja, 
como o trabalho é realizado

Mão de obra Causas relacionadas aos colaboradores envolvidos com o efeito 
tais como capacitação, absenteísmo, jornada de trabalho, etc.

Máquinas Causas relacionadas aos equipamentos que podem estar 
relacionados com o efeito

Material Causas relacionadas aos matérias e insumos usados no processo

Medição Causas relacionadas com o processo de mensuração

Meio ambiente Características do ambiente em que o processo é realizado tais 
como temperatura, umidade, clima organizacional, etc.



PROADI-G6 |Categorização de causas: Etapas do processo

Higienizar as mãos
Calçar luvas de 
procedimento

Abrir o pacote da 
gaze ou álcool swab

Clampear o cateter e 
retirar a tampa do 

conector

Realizar limpeza da 
conexão do cateter

Tampar a conexão 
do cateter

Efeito: não adesão a 
desinfecção dos 
conectores não 

valvulados do CVC

Material disponível 
longe do leito

Demora nas etapas 
anteriores álcool seca

Dúvida se a desinfecção 
adequada é antes  ou após 

de abrir conector

Luva sem talco 
dificulta  colocação 
(tempo dispendido) 

Dispensador de álcool 
beira leito vazio

Esquecimento devido 
muitas etapas no processo



PROADI-G6 |

Erro de medicação 
(administrar Heparina 
concentração errada –

25.000UI ao invés de 5.000)

TreinamentoComunicação Fadiga

AmbienteProcedimentos Barreiras

Superlotação na 
emergência do 

hospital

Falta de aviso nas 
embalagens para 

reforçar as diferentes 
dosagens

Embalagens 
parecidas

Não há processo 
de dupla checagem

Prescrição ilegível

Uso de 
abreviações Medicamento 

pouco usado na 
Emergências

Falta de 
treinamentos 

periódicos com a 
equipe

Categorização de causas: afinidade



PROADI-G6 |

Pode ser feita à 
posteriori, após a 
identificação de 
possíveis causas

Veremos com mais detalhes 
como fazer isso após o 
conhecimento do Diagrama de 
Afinidades

Categorização de causas: 



PROADI-G6 | Diagrama de Causa e Efeito

Exemplos 



PROADI-G6 |

Causa e Efeito: 
Observações

As causas identificadas no diagrama são, no 
momento de construção, ”teorias” que as pessoas 
têm sobre as possíveis causas

É necessário testar essas teorias

Uma forma de testar é reunir evidências, 
geralmente com dados

Outra forma mais adequada é realizar 
experimentos (PDSA)



PROADI-G6 | Evite

• Com a equipe busque possíveis causas, não possíveis

culpados

• As causas mais óbvias quase sempre são apontadas

tais como treinamento, o que não implica que fazer

mais treinamento resolverá o problema

• Evite apontar causas cuja solução será “mais do

mesmo”: falta de recursos, falta de mão de obra,

falta de fiscalização e controle, etc.



PROADI-G6 | Exercício fixação
• Qual é o problema/ efeito? 

• O que é causa? 
• Oque é categoria?

Cabeceira abaixo de 30º 
em pacientes sob VMPaciente pesado

Cama manual com 
manivela travada

Ausência angulômetro

Não conhece importância 
de manter a elevação

Paciente com muitos 
dispositivos conectados e 

difícil manipulação

Sobrecarga atividades

RH insuficiente

Condições profissionais

Recurso material

Condições de trabalho

Condições do paciente

Não saber reconhecer em 
que ângulo esta a 

cabeceira



PROADI-G6 |

Os Cinco “Por
que” -
explorar
possíveis
causas

Muitas vezes o que é apontado como causa 
é na realidade um efeito

Para cada causa, pergunte “Por que o 
efeito ocorreu?”

Continue perguntando “Por que...?” para 
aprofundar a identificação de causas

Cinco não é um número mágico. Algumas 
vezes é suficiente  usar dois ou três “Por 
que”



PROADI-G6 |

Os Cinco 
“Por que”

Exemplo
Há uma poça de óleo no chão.

- Por que há uma poça de óleo no chão?

Porque está vazando óleo da máquina.

- Por que está vazando óleo da máquina?

Porque a junta se estraga fácil.

- Por que a junta se estraga fácil?

Porque é a pior do mercado.

- Por que adquirimos a pior?

Porque fizemos um bom negócio com elas.

- Por que é considerado um bom negócio a compra de um item que 
dá problema no uso?

Porque “Compras” é avaliado pela economia feita no momento da 
compra.

Exemplo – Fixar o CVD de forma segura 
prevenindo movimentação e tração 

A sonda vesical não esta fixada no paciente

- Por que não esta fixada?

Porque a fita descolou.

- Por que a fita descolou?

Porque paciente tem muitos pêlos.

- Por que paciente esta com muitos pêlos na região da fixação?

Porque não conseguimos tricotomizar.

- Por que não tricotomizamos?

Porque não sabíamos em que momento deveríamos realizar.

- Por que não temos padronizado o momento adequado para 
tricotomizar?

Porque esta etapa não esta inclusa no checklist de inserção do 
cateter



PROADI-G6 |

Os Cinco “Por 
que” -
Explorar
possíveis
causas



PROADI-G6 |

Críticas/Limitações

• Tendência de parar nos sintomas ao invés de
aprofundar no nível de causas;

• Incapacidade de ir além do conhecimento atual do
participantes - não é possível encontrar as causas
que ainda não são conhecidas;

• Dificuldade de fazer o “Por que...” correto;

• Concluir diferentes causas para o mesmo
problema;



PROADI-G6 |

Perguntar
“Por que...?”

• A resposta em cada estágio corresponde a um
determinado nível de entendimento do
problema;

• Para cada nível de entendimento do problema
há uma mudança correspondente;

• Se a resposta um “por que” for um sintoma as
mudanças quase sempres serão reativas;

• Se a resposta um “por que” for uma causa as
mudanças quase sempres serão fundamentais.



PROADI-G6 |
Nível de entendimento de um problema Nível da mudança correspondente

A sonda vesical não esta fixada no paciente

- Por que não esta fixada?

Porque a fita descolou.

- Por que a fita descolou? Trocar a marca da fita / trocar tipo de material 

Porque paciente tem muitos pêlos.

- Por que paciente esta com muitos pêlos na região da 
fixação?

Porque não conseguimos tricotomizar. Realizar tricotomização

- Por que não tricotomizamos?

Porque não sabíamos em que momento deveríamos 
realizar.

- Por que não temos padronizado o momento adequado 
para tricotomizar?

Criar pop de tricotomia

Porque esta etapa não esta inclusa no checklist de 
inserção do cateter



PROADI-G6 |

Diagrama de

Afinidades



PROADI-G6 |

Diagrama de 
Afinidade

• Usa a afinidade entre dados qualitativos para 
ajudar no entendimento de um problema. 

• Para criar um diagrama de afinidades, os membros
da equipe

• geram um grande número de ideias sobre uma
questão específica

• organizam as ideias em grupos e dão nomes aos
grupos. 

• Durante o processo de colocar em ordem um 
conjunto de dados aparentemente não
relacionados a equipe poderá começar a identificar
e focar as áreas para melhoria.



PROADI-G6 |

Usos típicos

Esclarecer temas ou situações confusas

Levantar possíveis causas de um problema

Elaborar um Plano de Ações

Obter apoio de um grupo para a 
implementação de mudanças



PROADI-G6 | Preparação

✓ Notas

adesivas

✓Flip-chart  

ou

✓Quadro

branco

✓ canetas

Antes de começar, você vai precisar de: 

Essa ferramenta é mais útil quando for 

utilizada em grupo



PROADI-G6 | Construção do Diagrama de Afinidades

Identifique o problema: Baixa Adesão da Equipe UTI a Higiene das 
Mãos

Escreva o problema que se está querendo resolver no flip chart.  
(Todos os membros da equipe devem concordar com a redação).



PROADI-G6 |

Construção do 
Diagrama de 
Afinidades

• Distribua post-its para todos
os participantes(10 para cada
um)

• Cada participante preenche
os post-its com possíveis
causas (uma por pos-it). No 
máximo dez minutos

• Recolha os pos-its e cole na
parede (ou no flip chart) 
aleatoriamente



PROADI-G6 | Exemplo prático



PROADI-G6 |

Construção do 
Diagrama de 
Afinidades

Todos os participantes leem em 
silêncio todos os pos-its (ganhar 
conhecimento) – máximo 3 minutos

Falta de 
álcool gel 

Falta de 
alcool gel a 
beira leito

Falta de 
sabão

Falta de 
papel toalhaFalta de 

fluxo 
reposição

Falta de 
Sinalizador de 

término do 
material 

Desconhecimento 
do processo de 

compra 

Falta de 
Qualidade 
do produto

Falta de 
dados sobre 
o processo

Sobrecarga 
de 

atividades

Rotatividade 
de 

funcionários 

Torneira 
quebrada

Dificuldade de 
acesso a 

estrutura para 
higienização

Dúvidas em relação 
ao momento 

adequado

Dúvidas sobre a 
realização  do 
procedimento

Falta de 
reposição 

do material

Dispenseres
inadequados

Pias 
distantes

Uso 
inadequado 

da luva

Falta de 
Engajamento

Falta de 
participação ativa 

nos processos

Não valorização 
do tema



PROADI-G6 |

Construção do 
Diagrama de 
Afinidades

• Em silencio todos começam
a organizar os post-its em
“colunas afins”. O silencio é 
fundamental – máximo 5 
minutos

• Os participantes decidem
por um título para cada coluna
que represente o “tema afim”, 
escrevem em um post-ít e 
colocam no topo da coluna

Falta de 
álcool gel 

Falta de 
alcool gel a 
beira leito

Falta de 
sabão

Falta de 
papel toalha

Falta de fluxo 
reposição

Falta de 
Sinalizador 
de término 
do material 

Desconhecim
ento do 

processo de 
compra 

Falta de 
Qualidade do 

produto

Falta de 
dados sobre 
o processo

Sobrecarga 
de 

atividades

Rotatividade 
de 

funcionários 

Torneira 
quebrada

Dificuldade 
de acesso a 

estrutura 
para 

higienização

Dúvidas em 
relação ao 
momento 
adequado

Duvidas sobre 
a realização  

do 
procedimento

Falta de 
reposição do 

material

Dispensadores 
inadequados

Pias distantes

Uso 
inadequado 

da luva

Estrutura Pessoas LiderançaProcessosInsumos

Falta de 
Engajamento

Falta de 
participação 

ativa nos 
processos

Não 
valorização 

do tema

Baixa Adesão a Higiene das Mãos



PROADI-G6 |

Construção do 
Diagrama de 
Afinidades

• Transforme as colunas
em um Diagrama de 
Causa e Efeito

Falta de 
participação 

ativa nos 
processos

Não 
valorização 

do tema

Rotatividade 
de funcionários 

Pias 
distantes

Dispenseres
inadequados

Falta Adesão 
Higiene de mãos

ESTRUTURAINSUMOS LIDERANÇA

PESSOASPROCESSOS

Falta de alcool
gel a beira 

leito Falta de 
álcool gel 

Falta de 
Qualidade do 

produto
Falta de 
sabão

Falta de papel 
toalha

Dificuldade de 
acesso a estrutura 
para higienização

Torneira 
quebrada

Falta de 
Engajamento

Duvidas sobre a 
realização  do 
procedimento

Duvidas em 
relação ao 
momento 
adequado

Uso inadequado 
da luva

Falta de reposição 
do material

Falta de fluxo 
reposição

Falta de dados 
sobre o processo

Sobrecarga de 
atividades

Falta de Sinalizador 
de término do 

material 

Desconhecimento do 
processo de compra 



PROADI-G6 | Priorização
• Em geral não há recursos para 

tratar todas as possíveis causas
apontadas

• Nem todas as causas apontadas
são realmente causas

• Para as que são causas vale o 
princípio de Pareto: 20% das 
causas são responsáveis por 80% 
dos efeitos

• Uma forma de priorizar é coletar
dados e procurar correlacionar
com o efeito

• Outra forma é fazer votação:

• Cada participante escolhe 3 
opções que acha mais
importante

• Um facilitador nomeia as 
opções e as 3 mais votadas
serão as prioritárias.

Falta de 
participação 

ativa nos 
processos

Não 
valorização 

do tema

Rotatividade 
de funcionários 

Falta de 
Engajamento

Duvidas sobre a 
realização  do 
procedimento

Duvidas em 
relação ao 
momento 
adequado

Uso inadequado 
da luva

Pias 
distantes

Torneira 
quebrada

Dispenseres
inadequados

Dificuldade de 
acesso a estrutura 
para higienização Falta Adesão 

Higiene de mãos

ESTRUTURAINSUMOS LIDERANÇA

PESSOAS
PROCESSOS

Falta de 
alcool gel a 
beira leito

Falta de 
álcool gel 

Falta de 
Qualidade 
do produto

Falta de 
sabão

Falta de papel 
toalha

Falta de reposição do 
material

Falta de fluxo 
reposição

Falta de dados 
sobre o processo

Sobrecarga de 
atividades

Falta de Sinalizador 
de término do 

material 

Desconhecimento do 
processo de compra 



PROADI-G6 |

Diagrama de 
Afinidades –
Resumindo: Coletar dados 

qualitativos

Dar nome aos 
agrupamentos

Agrupar 
dados por 
afinidade



PROADI-G6 |

Avaliação do sucesso

• Para medir o sucesso quanto à utilização desta ferramenta, reveja as seguintes
perguntas: 

• Os membros da equipe compreenderam com clareza a questão em discussão? 

• Os membros conseguem definir com facilidade qual é o tema comum que relaciona
os itens em cada categoria? 

• O que faremos a seguir: plano de ação, teste de mudança (PDSA), treinamento in 
loco…



PROADI-G6 | Avaliação

Uma palavra que represente seus sentimentos 
em relação ao momento do projeto?

Acesse https://www.menti.com/2
938s6k25y ou pelo QR code

https://www.menti.com/2938s6k25y


PROADI-G6 | Lembretes

- Participantes devem assinar lista de presença:

(link no chat ou QR code)

- Próxima sessão: sexta feira dia 18/02/22 das 10:00-12:00h



PROADI-G6 |

Obrigada pela presença!
Semana de Imersão Virtual

14 a 18/02

Melhorando a Segurança do Paciente em Larga-escala Brasil


