Especialista em Melhoria
PDSA DE TESTE DE MUDANÇA

PDSA: Rondas com CEOs__________ Ciclo: 1______ Equipe: Maternidade Data:28/11/2018
Planejamento (Plan)
Descreva qual é a mudança que será testada
Testar inicialmente na menor escala possível
(1 paciente- 1 dia-1 médico-1 enfermeiro-1 técnico)
Desenhar a ronda com CEO

Pessoa responsável pelo
PDSA

Quando o teste será
realizado?

Onde o teste será
realizado?

Andrea

29/11/2018

Meu computador

Questões (abertas) para as quais queremos obter resposta com
este teste? Evite perguntas cujas respostas são sim/não

Que dados (indicadores) irão ajudar a avaliar os resultados?
Planejar formas de coletar dados durante o teste que possam ajudá-los a
comparar as predições com os resultados encontrados e os meios que serão
utilizados para analisar os dados. Exemplos: formulários de coleta de dados,
tabelas gráficos, etc.

Questão 1- Qual a frequência das rondas?

Medição 1-

Questão 2- Quem ira participar?

Medição 2-

Questão 3- Onde faremos a ronda?

Medição 3-

Questão 4 – Quanto tempo ira demorar?
Questão 5 – Quem prepara a agenda?
O que a equipe espera que seja o resultado?
Predizer, antecipar o que se espera que vá acontecer quando o teste for realizado. Descrevam uma predição para cada questão formulada no início
do PDSA
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Questão 1- Qual a frequência das rondas?
Predição 1- quinzenal
Questão 2- Quem ira participar?
Predição 2: diretor, enfermeiras, médicos e pacientes
Questão 3- Onde faremos a ronda?
Predição 3: na frente do QAO
Questão 4 – Quanto tempo ira demorar?
Predição 4: 30 minutos
Questão 5 – Quem prepara a agenda?
Predição 4: Agendinilda

Planejamento das atividades para a realização do teste
Tarefas
1

O que
(What)
Acertar com a
diretora

Porque
(Why)
A agenda dela é mais
complicada

Quem
(Who)
Andrea

Como
(How)
Vou passar na sala
dela

Quando
(When)
Amanha

Onde
(Where)
Sala da diretora

2
3
4
5

…neste momento. Você agora já planejou o teste mas não será capaz de completar as próximas fases (Do-Study-Act) sem antes
realizar o teste. Realize o teste e descreva no DO
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Do: Descreva como foi a realização do teste de mudança
Descrever o que aconteceu durante o teste e os eventos não planejados (o que não fazia parte do planejamento)

Study: Copie e cole as questões e predições aqui e acrescente agora os resultados obtidos. Discuta com a equipe as
diferenças entre as predições e o que a equipe encontrou de fato com o teste de mudança. Nesta discussão, surge a
aprendizagem.
Questão 1:
Predição 1:
Resultado 1:

Questão 2:
Predição 2:
Resultado 2:
Questão 3:
Predição 3:
Resultado 3:
Predição = Resultado aprendizagem e reforça a teoria
Predição ≠ Resultado aprendizagem e forca a equipe a repensar a teoria

Act: Com base nas aprendizagens obtidas com o teste, descreva os próximos passos e/ou qual o objetivo do próximo ciclo
de PDSA
(
(
(

) Aumentar: aumentar a escala do teste ou testar em outro escopo (outro horário, outro dia da semana)
) Adaptar: ajustar, modificar a mudança e testar novamente
) Abandonar: descartar a mudança

Especialista em Melhoria
(

) Adotar: implementar a mudança na rotina

