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Módulo 1 – Entendendo e analisando gráficos de tendências em projetos 

de melhoria 

1.1 Introdução  

Nós, profissionais de saúde, não temos muito costume de lidar com números e 

dados e temos até certa resistência quando olhamos para eles. Para quem tem essa 

resistência, podemos dizer: não é difícil trabalhar com os dados. Podem acreditar nisso! 

Vamos conversar sobre alguns conceitos importantes (por exemplo, o que são 

indicadores e o que são gráficos de tendência) e aprender algumas regras que vão 

facilitar muito a maneira como olhamos para os gráficos. Também vamos discutir e 

aprender sobre dados, como apresentá-los na forma de gráficos, como analisá-los e 

extrair deles as informações necessárias às tomadas de decisão. 

Nosso objetivo é que todos vocês passem a usar os dados como grandes aliados 

em todos os momentos de diagnóstico e de tomada de decisão nas instituições em que 

trabalham. Afinal, como disse Jim Barksdale, ex-CEO do Netscape: “Se temos dados, 

vamos olhar os dados. Se tudo que temos são opiniões, eu fico com a minha”. 

O Modelo de Melhoria é a metodologia que usamos para desenvolver os nossos 

projetos de melhoria. Esse modelo se baseia em três perguntas fundamentais que 

precisamos responder, a saber: 

Três perguntas fundamentais 

1) O que estamos tentando realizar? 

2) Como sabemos se uma mudança é uma melhoria? 

3) Que mudanças podemos fazer que resultarão em melhoria? 

 

Precisamos ter em mente o significado principal de cada uma dessas questões. A 

primeira pergunta se responde com a definição do objetivo do projeto de melhoria ("O 

que estamos tentando realizar?"). O terceiro questionamento envolve as mudanças que 

a equipe irá fazer para atingir esse objetivo; sendo assim, envolve o “como” vamos 

melhorar, expresso pela teoria da mudança e pela construção do diagrama direcionador. 

Quanto à segunda questão ("Como sabemos se uma mudança é uma melhoria?"), só 

conseguimos respondê-la com os nossos dados, que serão expressos através dos 

indicadores de projetos de melhoria.  

 

 

 



 

 

 

1. O que estamos tentando realizar? 

2. Como sabemos se uma mudança é uma melhoria? 

3. Que mudanças podemos fazer que resultarão em melhorias? 

 

Figura 1: Modelo de Melhoria (Adaptada de LANGLEY et al., 2011).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para respondermos à segunda questão do Modelo de 
Melhoria (Como sabemos se uma mudança é uma 

melhoria?), precisamos conversar sobre os dados e sobre 
como interpretá-los. 



 

 

 

Módulo 2 – Importância dos indicadores 

2.1 O que é um indicador e qual a sua importância 

Na área da saúde, lidamos de forma rotineira com uma série de questões que 

precisamos avaliar se estão ou não adequadas aos objetivos que temos para aquela 

instituição. Para conseguirmos analisar se temos uma situação boa ou se vamos precisar 

ajustá-la, precisamos ter os dados relacionados a essas questões e precisamos 

estruturar esses dados em forma de indicadores. A partir daí, poderemos conhecer os 

nossos problemas e definir para quais deles precisaremos traçar projetos de melhoria. 

Os projetos de melhoria se desenvolvem a partir de testes, ajustes, 

implementação e disseminação de mudanças. A medição desempenha um papel 

significativo nos projetos de melhoria, pois através dos dados conseguiremos analisar se 

os resultados estão favoráveis aos objetivos e às metas definidos para o projeto, se os 

ciclos de PDSA estão rodando de forma eficiente, e se o sistema como um todo está 

apresentando melhorias. Os dados que extraímos desse sistema podem ser utilizados 

para focar em melhorias e refinar as mudanças. 

 

O que é um indicador? 

O indicador é a resposta a um cálculo realizado a partir das medidas para aquela 

amostra. Por exemplo: para avaliarmos a situação das quedas em determinada 

instituição, precisamos trabalhar os dados que coletamos (no caso, as quedas), e com 

eles calcular o indicador em questão (no caso, prevalência de quedas) para avaliar a 

situação atual em questão na instituição. 

 

Através dos indicadores, vamos analisar se estamos conseguindo atingir as melhorias 

que pretendemos com o nosso projeto. São os indicadores que nos farão entender se 

as mudanças que estamos testando com os PDSAs e implementando estão 

conseguindo realmente nos levar a melhorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Conhecendo a importância dos indicadores 

 

Os dados são observações e medições que realizamos e documentamos. Quando 

queremos melhorar um processo no nosso trabalho, o primeiro passo que precisamos 

dar é observar. Com isso, entenderemos melhor sobre a situação e, assim, será mais 

fácil trabalhar para a sua melhoria. 

Existem algumas questões importantes sobre como nosso cérebro interpreta as 

observações que realizamos. Devemos ficar atentos à interpretação dessas observações, 

uma vez que a nossa experiência anterior pode influenciar a nossa percepção e, por 

consequência, as nossas decisões. 

Exemplo 

 

Se identificarmos uma temperatura ambiente de 26 graus Celsius e no dia anterior a 

temperatura era de 10 graus, essa observação nos dará uma ideia de calor. Porém, se 

percebermos os mesmos 26 graus no dia seguinte a outro em que o termômetro 

alcançou 40 graus, nossa sensação será de um clima ameno e agradável. Por isso, as 

observações precisam ser registradas de acordo com uma estrutura já previamente 

definida, para que consigamos analisar o indicador que construiremos a partir de sua 

aferição. A definição de dados é a documentação dessas observações, com os quais 

montaremos os indicadores do nosso projeto de melhoria. Os dados podem ser 

obtidos por observações diretas ou como resultado de um processo de medição. 

 

 

“Em Deus nós confiamos. Para todos os outros, tragam-me dados.” 

Frase atribuída a W. E. Deming 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 2: Fonte de dados (Adaptada de PROVOST, 2011). 

2.2 Tipos de dados para apoiar esforços de melhoria 

Os dados que frequentemente são utilizados nos projetos de melhoria podem 

ser divididos em cinco tipos: 

Tipo de dados Exemplos 

Medidas contínuas ✓  Temperatura 

✓  Peso 

✓  Tempo para completar uma tarefa 

O que as pessoas pensam, como se sentem 
em relação a alguma coisa 

✓ Respostas a um questionário, por 
exemplo: “Este formato do boletim 
informativo é mais fácil de ler que o 
atual?” 

Avaliações ✓ Avaliação, feita por um usuário, de 
um novo procedimento ou 
equipamento sobre a facilidade do 
seu uso, numa escala de “muito ruim, 
ruim, razoável, bom, muito bom” 

✓  Avaliação, feita por um paciente, da 
afirmação: “Eu recebi atendimento 
em tempo hábil”, em uma escala que 
compreende desde concordo 
fortemente até discordo fortemente 

Ordenação ✓ Pessoas solicitadas a enumerar itens 
de uma lista por ordem de 
importância, colocando 1 ao lado do 
item mais importante, 2 no próximo 
item, e assim por diante 

Fonte: LANGLEY, 2011. 

 

 

 

 



 

 

 

Independentemente do tipo de dados que estamos trabalhando, precisamos 

sempre organizar um plano de coleta para eles, isto é, sempre planejar quais dados 

serão coletados, como serão coletados, quem fará essa coleta e quando será realizada. 

Lembre-se 

Toda melhoria requer mudança, mas nem toda mudança se transforma numa 

melhoria. 

A maneira que temos para observar se essas mudanças se transformaram em 

melhorias é através da análise dos indicadores referentes ao projeto de melhoria em 

questão. 

 

Módulo 3 – Entendendo e analisando os indicadores no dia a dia 

3.1 Definição operacional 

Uma definição operacional de um indicador é a instrução de como os dados de 

um indicador devem ser coletados e medidos para que sejam consistentes. A definição 

operacional do indicador é fundamental para que, em qualquer momento, qualquer 

pessoa que fique responsável por calcular o indicador consiga fazê-lo da mesma forma 

que os anteriores fizeram. Todos os dados necessários para a coleta e o cálculo do 

indicador devem estar explícitos de forma clara e detalhada, de fácil compreensão para 

todos que leiam. Essa é a maneira pela qual podemos garantir maior confiabilidade 

nesse processo de dados, e funciona como uma receita de bolo: precisa estar bem 

explicado, incluindo todo o passo a passo para que todas as pessoas que usem a receita 

consigam fazer o mesmo tipo de bolo. 

Os conceitos que serão trabalhados no indicador devem ser claros na sua 

definição operacional. Por exemplo, o conceito de “limpo” é diferente para uma casa e 

para uma central de esterilização de materiais. Na definição operacional, precisamos 

descrever esses conceitos de forma explícita, para evitar viés de interpretação e, com 

isso, variações no processo da coleta de dados. A coleta de dados precisa ser feita 

sempre da mesma maneira, independente de quem coleta ou quando coleta, para que 

tenhamos confiança de que as mudanças observadas nesses dados são resultados das 

mudanças dos processos de trabalho introduzidas e não de variações do coletador. 

 

 



 

 

 

 

Exemplo de definição operacional de indicador 

 

 
Nome do indicador: Prevalência de quedas (percentual de quedas) Código do indicador: Q01 

Objetivo (importância de medir esse indicador): esse indicador mostra a quantidade de quedas 
ocorridas em um determinado período e auxilia no monitoramento do resultado e das ações de 
prevenção. 

Categoria do indicador:  
Resultado 

Referência (benchmark – resultado de outra instituição com perfil 
semelhante): 

Valor de referência (meta 
da instituição em 
comparação): 
Conforme linha de base 

Data do início da coleta do indicador (quando iniciou a medição): 
Cada hospital insere sua informação 

Unidade de medida: 
Porcentagem (%) 

Definição do cálculo (como calcular): segundo o termômetro 

(soma do número de pacientes que apresentaram quedas no processo de busca /soma do número de 
pacientes observados) x 100 

Definição de numerador (valor que indica uma fração do cálculo, 
exemplo: a ocorrência do incidente): 
O número de pacientes que apresentaram quedas com e sem danos 
dentro das últimas 72 horas, identificadas na revisão de prontuários, na 
entrevista com a equipe assistencial e com os pacientes ou  
 
familiares (buscar a informação em todas as fontes para confirmar se 
houve queda ou não).  
Se ocorreu mais de uma queda, considerar a queda com dano. 
 
Considera-se queda: deslocamento não intencional do corpo para um 
nível inferior à posição inicial, provocado por circunstâncias 
multifatoriais, resultando ou não em dano. Considera-se queda quando 
o paciente é encontrado no chão ou quando, durante o deslocamento, 
necessita de amparo, ainda que não chegue ao chão. A queda pode 
ocorrer da própria altura, da maca/cama ou de assentos (cadeira de 
rodas, poltronas, cadeiras, cadeira higiênica, banheira, trocador de 
fraldas, bebê conforto, berço, etc.), incluindo vaso sanitário. 

Definição do denominador 
(valor que representa a 
base do cálculo, exemplo: 
a população exposta): 
Número de pacientes 
observados no período. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Valor estabelecido como meta (aonde a 
Instituição quer chegar): 
Reduzir em 50% (X para Y) a prevalência de 
quedas.  
A ser definido após a linha de base. 

 

População excluída (quais dados não entrarão 
no cálculo): 
Pacientes externos e pacientes que não se 
encontram na unidade no momento da coleta. 
Profissionais e acompanhantes. 

População incluída (quais dados são elegíveis 
para entrar no cálculo): 
Todos os pacientes (neonatos, pediátricos, 
adultos e idosos) internados na unidade no 
momento da coleta de dados, 
independentemente do tempo de internação. 

Periodicidade da coleta dos dados e análise: 
Quinzenal. 

Direção (definir a tendência favorável do 
indicador): 
Quanto menor melhor. 

Fonte dos dados (local em que serão extraídos 
os dados): 
Prontuário do paciente e entrevistas com 
profissionais, pacientes e acompanhantes.  

Profissional responsável pela coleta de dados e 
alimentação do indicador: 
A definir pela instituição. Preferencialmente 
enfermeiros da unidade. 

Profissional responsável pela análise do 
resultado: 
Lideranças e equipe profissional da unidade. 
Envolver o Núcleo de Segurança do 
Paciente/Qualidade. 

 

Com a definição operacional do indicador, deixamos toda a coleta de dados e seu 

cálculo padronizados; portanto, qualquer pessoa que siga esses passos procederá da 

mesma maneira. Por isso, a importância de essa definição operacional estar bem 

detalhada e explícita. Assim, mesmo que uma pessoa seja substituída no projeto ou tire 

férias e passe seus afazeres para outra pessoa, esta que assumirá as funções, seguindo 

a descrição da definição operacional, fará a coleta de dados e realizará o cálculo do 

indicador da mesma forma. 

Importante lembrarmos que durante o estabelecimento da definição 

operacional, vamos precisar definir o tamanho da amostra dos indicadores com os quais 

vamos trabalhar. Em um projeto de melhoria, é muito importante que tenhamos uma 

amostra que englobe todas as possíveis situações para aquele indicador, para que ela 

seja bem representativa. Por exemplo, se vamos avaliar o percentual de adesão à 

mudança de decúbito de forma adequada com o objetivo de prevenirmos lesão por 

pressão, precisamos observar essa adesão com equipes diferentes de plantão (plantão 

ímpar, plantão par, rotina diurna e plantão noturno, equipes do fim de semana). Todas 

essas possibilidades devem constar nas nossas observações, e essa abrangência deve 

estar descrita na definição operacional do indicador. Também precisa estar descrito na 

definição operacional o tamanho da amostra. Nos projetos de melhoria, não precisamos 

nos preocupar com um tamanho de amostra com significância estatística, pois não 

estamos testando hipóteses como nos artigos científicos. 

 



 

 

 

 

No modelo de melhoria, evitamos o uso de amostras com centenas de 

observações, especialmente para que a equipe do projeto possa focar nas mudanças 

que precisarão ser realizadas. 

 

3.2 Tipos de indicadores 

Quando vamos definir os indicadores que iremos calcular para o nosso projeto, 

é importante que conheçamos os tipos de indicadores, para saber qual se aplica da 

melhor forma ao propósito que pretendemos. A seguir, vamos conhecer os tipos de 

indicadores e quando utilizá-los. 

CONTÍNUO: É aquele em que medimos uma caraterística e o resultado pode ser qualquer 
valor em uma faixa de variação. Nesse caso, o indicador é o próprio valor medido ou sua 
média, mediana ou desvio padrão. 
Exemplo: tempo de uma cirurgia, temperatura de um paciente.  

PORCENTAGEM: Ocorre quando em uma amostra medimos o percentual de eventos 
ocorridos em cada item. 

Numerador:      Numerador: número de eventos ocorridos. 
Denominado     Denominador:  tamanho da amostra. 

Quando definimos um indicador em porcentagem, o denominador não pode ser um número 
muito pequeno. Padroniza-se que, via de regra, seja de pelo menos 20. Isso porque, quanto 
menor o denominador, maior a variabilidade do resultado. Daí a importância de sempre 
expressarmos o valor do denominador ao informar a porcentagem. Um denominador menor 
que 20 não inviabiliza o cálculo, mas devemos ficar mais atentos à interpretação de seu 
resultado. 

porcentagem     Exemplo: porcentagem de partos vaginais no Hospital Saúde.  

TAXA: Ocorre quando contamos os defeitos ou eventos ocorridos em cada item da amostra. 
Numerador        Numerador: número de defeitos. 
Denominador:   Denominador: tamanho da amostra. 
                              Podemos expressar a taxa por um fator multiplicando por 1000, 10000, 10000, e assim por 

dianw.   diante.  
Exemplo: ta        Exemplo: taxa de queda.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dica prática 

Quando ficamos em dúvida se o indicador deve ser expresso em porcentagem ou em 

taxa, podemos nos perguntar se o evento ou defeito que estamos estudando pode 

acontecer mais de uma vez no mesmo paciente. 

Exemplo: um paciente pode ter mais de um evento durante a sua estada no hospital? 

Sim! Dessa forma, o melhor indicador nesse caso é a taxa, em que o numerador será 

o número de eventos ocorridos e o denominador será a amostra de pacientes 

selecionada levando em consideração uma dimensão do tempo (pacientes-dia, por 

exemplo). Porém, se quisermos analisar quantos pacientes tiveram eventos no 

hospital, vamos classificar o paciente em aquele que teve um evento e aquele que 

não teve um evento. Um paciente só poderá ser contado uma vez. Dessa forma, a 

melhor expressão em indicador será porcentagem, em que o numerador será o 

número de pacientes com o evento e o denominador será o total de pacientes que 

foram selecionados para a amostra (classificação). 

 

3.3 Os indicadores de processo, de resultado e de equilíbrio 

Em projetos de melhoria, podemos ter indicadores de resultado, processo e de 

equilíbrio. 

Os indicadores de resultado são aqueles que refletem o resultado diretamente 

ligado ao objetivo do projeto de melhoria. Por exemplo, caso um projeto de melhoria 

tenha por objetivo reduzir a prevalência de quedas de pacientes em um hospital, seu 

indicador de resultado será a prevalência de quedas de pacientes. Todo projeto de 

melhoria deve ter pelo menos um indicador de resultado, pois ele demonstra o 

resultado do objetivo do projeto em si. 

Para que a equipe atinja o êxito no indicador de resultado, os processos de 

trabalho que serão modificados para esse fim também precisam ser medidos. Essas 

medições estarão expressas nos indicadores de processo, como por exemplo: 

✓ Percentual de pacientes avaliados para o risco de quedas na admissão 

✓ Percentual de adesão às medidas preventivas para quedas conforme 

protocolo 

 

 



 

 

 

 

Conheça os tipos de indicadores: 

Indicadores de 
processo 

Devem estar refletindo diretamente os processos em que a equipe 
está trabalhando para atingir o resultado final do projeto. Via de 
regra, temos vários indicadores de processo diretamente ligados a 
um indicador de resultado. Sendo assim, são os indicadores de 
processo os mais numerosos indicadores de um projeto de 
melhoria. Precisamos estar muito atentos à quantidade de 
indicadores de processo que escolhemos medir no nosso projeto de 
melhoria, pois podemos elencar tantos que não conseguiremos 
trabalhar com todos eles de forma efetiva. 

Indicadores de 
resultado  

São aqueles que refletem o resultado diretamente ligado ao 
objetivo do projeto de melhoria. Por exemplo, caso um projeto de 
melhoria tenha por objetivo reduzir a prevalência de quedas de 
pacientes em um hospital, seu indicador de resultado será a 
prevalência de quedas de pacientes. Todo projeto de melhoria deve 
ter pelo menos um indicador de resultado, pois ele demonstra o 
resultado do objetivo do projeto em si. 

Indicadores de 
equilíbrio  

Temos ainda os indicadores de equilíbrio, que refletem 
consequências indiretas do projeto, podendo ser negativas ou 
positivas. Por exemplo, no caso de um projeto de redução de 
densidade de incidência de pneumonias, o percentual de pacientes 
submetidos a reintubação em menos de 24 horas é um indicador de 
equilíbrio. Não podemos modificar o sistema com um objetivo e, ao 
mesmo tempo, atrapalhar outro processo desse mesmo sistema, 
como aumentar o número de pacientes com contenção para 
impedir que o paciente saia do leito e caia. Analisar os processos em 
torno do processo principal costuma ser de grande valia para a 
análise do projeto como um todo e contribui para o aprendizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Na prática  

Exemplo de aplicação dos indicadores: 

O coordenador do pronto-socorro de um 

hospital recebeu, de alguns pacientes, queixas 

informais sobre a demora do tempo de 

atendimento. Ele ouviu as queixas e ficou se 

perguntando se o tempo de espera realmente 

estaria pior. Como saber se isso realmente é 

um problema no pronto-socorro? Como saber 

se é um novo problema, ou uma questão já 

antiga, ou se houve piora de como era antes? 

Para isso, ele entendeu que precisaria de 

dados. Sentou com sua equipe e montaram um 

plano de coleta de dados: definiram de onde 

retirariam essas informações do sistema, quem 

seria responsável por fazer isso, qual seria a 

periodicidade, e desenharam um formulário 

para testar essa coleta. Fariam um teste em 

pequena escala de 1 dia de coleta de dados. 

Definiram, dessa forma, o Plan (planejar) do 

seu PDSA. Testaram o formulário e sua coleta 

no dia determinado, o Do (fazer) do seu PDSA.  

  Após o teste, reuniram brevemente os 

envolvidos e discutiram o que funcionou e o 

que não funcionou com seu teste, se o que 

realmente ocorreu no dia estava de acordo 

com sua predição, e viram que havia 

necessidade de fazer ajustes no formulário de 

coleta. Essa é a etapa de Study (estudar) do 

PDSA. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Com o formulário ajustado, partiram então 

para um novo teste de coleta de dados até 

que atingissem um processo otimizado nessa 

busca, etapa do Act (agir) do PDSA de coleta 

de dados. Quando a equipe conseguiu coletar 

os dados, passou então a construir o indicador 

que seria a base de sua análise para responder 

se precisariam ou não resolver o problema em 

relação à demora de atendimento.  

Assim, entendemos que o indicador é o resultado de um cálculo realizado em 

medidas de uma amostra. Quando a medida é de apenas um item, o indicador é a 

própria medida. Exemplo: tempo médio de espera para a consulta. 

Para os projetos de melhoria, precisamos sempre usar uma família de 

indicadores que se conectam entre si para analisar se houve ou não melhoria. Assim, 

quando formos estudar e escolher os indicadores do nosso projeto, sempre precisamos 

nos atentar à classe a que esses indicadores pertencem (resultado, processo ou 

equilíbrio). 

Dica importante 

Quando um evento acontece de forma rara na instituição, podemos lançar mão do 

cálculo de indicadores de eventos raros. Esses indicadores podem ser divididos em 

DIAS ENTRE, ou seja, quantos dias se passaram entre a ocorrência de dois eventos na 

instituição, e OPORTUNIDADES ENTRE, ou seja, quantas oportunidades de ocorrência 

de eventos aconteceram entre um evento e outro. É importante que o evento a ser 

mensurado tenha um processo estruturado de identificação. 

Exemplo: Dias entre quedas: algumas instituições expõem em seus murais: "Estamos 

há 124 dias sem quedas no setor", contando quantos dias se passaram entre uma 

queda de paciente e outra.  

Contamos quantas cirurgias (oportunidades) ocorreram entre os eventos de infecção 

de sítio cirúrgico nessas cirurgias. Isso porque algumas equipes operam em dias fixos 

e as cirurgias não são distribuídas de forma igualitária entre todos os dias. Esse 

indicador mostra que aquela determinada equipe está há 200 cirurgias de quadril sem 

nenhuma infecção, por exemplo.  

 

 



 

 

 

Esses indicadores costumam ser bastante simples de entender, e as equipes 

envolvidas se sentem desafiadas em aumentar cada vez mais os dias ou as 

oportunidades entre eventos. Algumas instituições expõem os indicadores nos 

murais de indicadores de qualidade, outras comemoram o atingimento de 

determinadas metas estipuladas em seus indicadores de melhoria. Na prática, a 

exposição e o acompanhamento dos indicadores é um fator motivador para a equipe 

envolvida, já que estimula a participação e a sustentabilidade da melhoria. 

 

Módulo 4 – Entendendo a variação em Modelos de Melhoria 

4.1 Entendendo a variação  

Não podemos deixar de falar e de entender o que é a variação e como sua análise 

tem importância nos dados dos nossos projetos. 

O próprio Deming afirmou: 

“Se eu tivesse que reduzir a minha mensagem para a gestão em poucas palavras, eu 

diria que tudo tem a ver com a redução da variação”. 

Variabilidade é algo inerente aos processos e às pessoas. Tudo que fazemos nas 

nossas vidas apresenta pequenas variações. 

Na prática 
 

Por exemplo, o horário de entrada no trabalho da senhora Graça é às 8 horas da 

manhã. Quando dona Graça começou a trabalhar em um hospital, ela testou quanto 

tempo levaria para chegar de carro até o hospital. Observou que o tempo médio para 

chegar ao trabalho era de 23 minutos. Em um domingo em que precisou trabalhar 

demorou menos que o esperado, apenas 14 minutos. Já em uma segunda-feira de 

muito trânsito, demorou 40 minutos. Dessa forma, entendendo que a variação desse 

tempo ocorreria apesar da vontade e além do controle da dona Graça, ela se 

organizou para sair de casa com alguns minutos de folga nesse tempo médio de 

deslocamento e evitar atrasos. 

 

Encontramos também variações entre as pessoas. Um cirurgião muitas vezes demora 

o dobro do tempo de outro colega cirurgião para realizar a mesma cirurgia. Várias são 

as razões para isso, como habilidade que a pessoa tem, experiência para desenvolver 

tal função, grau de detalhamento para execução da tarefa. 

 

 



 

 

 

 

Quais os riscos cometemos quando não entendemos a variação de um processo?  

Aquele que ouve os dados e não os entende, corre o risco de não acreditar neles 

Isso acontece com frequência, e você já deve ter presenciado uma situação em 

que os dados apresentados não foram aceitos, muitas vezes por motivos relacionados à 

maneira como foram apresentados ou a maneira como quem ouviu a apresentação 

pode tê-los interpretado. Geralmente, nesses casos, toda a análise precisa ser refeita. 

A confiabilidade dos dados é essencial, com certeza. Mas desconhecer a variação 

pode fazer com as que pessoas questionem um aumento de atendimento em um 

pronto-socorro pediátrico no mês de maio, como ocorre todos os meses de maio 

naquela região, apenas pela variação sazonal dos casos de bronquiolite. 

Enxergamos tendência onde não há 

Achar que uma tendência está ocorrendo em um comportamento de dados que 

é apenas a variação esperada para aquele dado pode nos levar a tomar decisões 

bastante equivocadas que podem ser bem diferentes logo no mês seguinte. 

Distorcemos os processos que produzem os dados 

Entendemos que o resultado que estamos vendo não é o esperado; dessa forma, 

alteramos o processo que produz esse resultado para que ele se adapte à nossa 

realidade. 

Responsabilizamos as pessoas ou damos crédito a elas por questões sobre as quais 

elas não têm controle 

Imagine que o gestor de leitos da instituição apresenta, na reunião de 

indicadores gerenciais do hospital, uma queda na taxa de ocupação do hospital, que no 

mês de maio estava em 85% e no mês de junho caiu para 83%. Se a equipe de gestores 

não conhece a variação daquele processo, vai prontamente entender que aquela queda 

é um grande problema e que isso é inadmissível para aquele hospital. O gestor de leitos 

sairá daquela reunião com a responsabilidade de elaborar um plano de ação de várias 

páginas para aumentar novamente a taxa de ocupação para 85%. Ele vai gastar horas de 

trabalho seu e de sua equipe, além do desgaste emocional envolvido. Fato que ocorreria  

 

 



 

 

 

 

sem nenhum esforço dele caso isso fosse apenas uma variação de um processo que se 

encontra estável. 

Confundimos variações determinadas por causas comuns do processo com 

causas especiais. Por isso, precisamos entender e saber analisar o que são as causas 

comuns e as causas especiais na variação do processo. 

 

4.2 Descrição da variação 

Segundo Shewhart, a variação na medida de qualidade tem sua origem nestes 

dois tipos de causas: comuns e especiais. Saiba mais sobre essas definições. 

Causas comuns 

As causas comuns são aquelas próprias do processo ou do sistema, aquelas que 

afetam diretamente todos os envolvidos naquele sistema e afetam as saídas daquele 

processo. Como exemplo, temos todos os fatores que influenciam habitualmente na 

chegada da Dona Graça ao seu hospital de trabalho (trânsito, dia da semana, trajeto, 

fatores ligados ao seu meio de transporte). Todos esses fatores estão diretamente 

envolvidos nesse sistema e influenciam diretamente na variação dos resultados. 

Causas especiais 

São as causas que não fazem parte do sistema habitualmente, mas surgem de 

circunstâncias específicas. Por exemplo, as mudanças que fazemos no sistema quando 

trabalhamos com as equipes em um projeto de melhoria. A variação no resultado que 

ocorrerá a partir daí decorreu de causas especiais que introduzimos naquele sistema 

previamente desenhado. 

Saiba mais 

Um sistema que sofre influência apenas de causas comuns é um sistema que 

consideramos como ESTÁVEL. Em um sistema estável, conseguimos prever o 

comportamento do indicador quando analisamos os resultados em um gráfico ao 

longo do tempo. Um sistema estável não significa que possua bons resultados, 

significa que o comportamento de seus resultados é um comportamento previsível. 

Os custos e a qualidade do processo também são previsíveis e, caso não sejam os 

desejados, precisaremos interferir no processo de forma ativa. 

 

 

 



 

 

 

 

Um sistema instável é aquele influenciado tanto por causas comuns como por causas 

especiais. Em um sistema INSTÁVEL, a variação não é previsível. Faz parte do nosso 

aprendizado desejado, a partir de dados que consigamos, identificar as causas 

especiais que aconteceram, aprender com elas e tomar ações baseadas em seus 

ensinamentos. 

 

Segundo Walter Shewhart, “dizemos que um fenômeno está sob controle quando por 

meio do uso da experiência do passado podemos predizer, pelo menos dentro de 

certos limites, como se espera que o fenômeno irá se comportar no futuro”. 

 

Módulo 5 – Utilizando gráficos de tendência em projetos de melhoria 

5.1 O que é um gráfico de tendência? 

Para entendermos a melhor forma que podemos usar para expressar a variação 

nos processos que estamos analisando, precisamos entender a diferença da 

representação dos resultados de uma forma estática e de uma forma dinâmica. Quando 

fazemos uma representação de um resultado de uma forma estática, representamos o 

que estamos vendo naquele momento do estudo; é como se tirássemos uma foto do 

aspecto que estamos analisando. 

Já a representação dinâmica nos mostra os dados ao longo do tempo. 

Conseguimos ver, através de gráficos com visão dinâmica, como os resultados se 

comportam em todo o período estudado. Assim, nos projetos de melhoria, optamos por 

utilizar representações gráficas que nos mostrem a visão dinâmica ao longo do tempo 

analisado, ou seja, os gráficos de tendência e, para maior aprofundamento, os gráficos 

de controle. 

O gráfico de tendência é a representação dos dados do indicador ao longo do 

tempo. Essa é uma ferramenta essencial nos projetos de melhoria. Através desse 

gráfico, conseguimos analisar a variação no processo que estamos estudando e 

entender se as mudanças que estamos realizando com o nosso projeto estão 

conseguindo impactar de forma positiva e sustentável nos seus resultados (ou seja, 

resultando em melhoria). 

 

 



 

 

 

A construção do gráfico de tendência é simples. Colocamos no eixo vertical (Y) o 

indicador que queremos representar, e no eixo horizontal (X) habitualmente colocamos 

o tempo de medição desse indicador. 

Segundo Deming, “a própria simplicidade do gráfico de tendência é o que o torna 

tão poderoso”. 

 

Figura 3: Gráfico de Prevalência de quedas. 

Nesse gráfico de tendência, vemos representados os resultados da prevalência 

de quedas na instituição. No eixo vertical, está representado o percentual, enquanto 

que, no eixo horizontal, temos as quinzenas correspondentes à aferição do indicador. 

Para iniciarmos a construção dos gráficos do nosso projeto de melhoria, 

precisamos: 

 

Figura 4: Passos para a construção de gráficos de tendência em projetos de melhoria. 

 

 

 



 

 

 

 

5.2 O que é mediana?  

Mediana é o valor que divide o conjunto de dados em dois subgrupos, com 

metade dos valores abaixo da mediana e metade dos valores acima da mediana. Os 

softwares usados para confecção dos dados costumam calcular automaticamente a 

mediana. Mas também podemos calcular a mediana de forma manual da seguinte 

maneira: 

 

Exemplo 1 

9 11 8 7 12 13 

Primeiro passo: ordene os dados em ordem crescente. 

7                   8                                  9     11                                              12                   13 

Dois valores abaixo                Números centrais                              Dois valores acima 

Resolução 

Como o total de números na sequência é de seis números (par), calculamos a média 

dos dois números centrais da amostra, ou seja, a média dos números 9 e 11: 

mediana é 10. 

 

Exemplo 2 

9 11 7 12 13 

Primeiro passo: ordene os dados. 

7                   9                                          11                                                12                   13 

Dois valores abaixo                  Número central                                 Dois valores acima 

 



 

 

 

 

Resolução 

Como o total de números na sequência é de cinco números (ímpar), a mediana é o 

número que divide a amostra na mesma quantidade de números maiores e menores 

que ele (neste caso, dois acima e dois abaixo). A mediana nesse caso é 11. 

 

5.3 O que é linha de base? 

Após a representação no gráfico do indicador com o qual estamos trabalhando, 

precisamos definir a linha de base dos nossos dados. Definimos a linha de base 

determinando usualmente em gráficos de tendência a mediana dos pontos prévios ao 

início do projeto de melhoria, se eles indicam que o indicador é estável. 

Geralmente, em projetos de melhoria, a linha de base é calculada ao menos com 

os sete primeiros pontos aferidos no projeto, desde que o indicador apresente 

comportamento estável. Assim, colocamos no gráfico os primeiros pontos que temos da 

aferição daquele indicador antes do início das ações. A linha de base é, portanto, o nosso 

ponto de partida do projeto. Ela vai estabelecer o ponto de onde estamos partindo em 

relação àquele indicador antes do início das ações do projeto. 

 

 

Figura 5: Exemplo de gráfico de tendência de prevalência de quedas atentando para a linha de base. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cálculo 

Para cálculo da linha de base em um gráfico, podemos utilizar a mediana ou a média 

dos dados. Nos gráficos de tendência, utilizamos a mediana, enquanto para os 

gráficos de controle, utilizamos a média. 

 

Após o cálculo da mediana e a definição da linha de base, devemos projetar a mediana 

para os pontos futuros, para que ela seja a referência da análise que faremos do 

comportamento dos dados após as mudanças do projeto. 

 

5.4 O que é média? 
 

Média é o resultado da soma de todos os elementos da amostra dividido pelo 

número de elementos da amostra. 

Qual a média do conjunto de números abaixo? 

Exemplo 1 

9 11 8 7 12 1 

Resolução 

Somamos os números apresentados nesse conjunto (9+11+8+7+12+13) e dividimos pelo 

número de elementos do conjunto (6). A média nesse caso é 10. 

 

Nesse mesmo exemplo, havíamos calculado anteriormente a mediana, e observamos 

que os valores de média e mediana são iguais (10). 

 

Exemplo 2 

Vamos calcular a média e a mediana do seguinte conjunto: 

9 11 70 8 7 

Para o cálculo da mediana, ordenamos os números e identificamos o número central: 

7 8 9 11 70 

 

 

 

 



 

 

 

 

Resolução 

Neste caso, a mediana é 9. Para o cálculo da média, somamos os elementos e 

dividimos pelo total de elementos. Nesse caso, a média é 21. 

 

Essa diferença grande dos valores encontrados para a média e a mediana decorre 

do fato de termos um valor bem discrepante em relação aos demais desse conjunto (70). 

A média é afetada pelos valores extremos que podem aparecer num conjunto de dados, 

enquanto a mediana não sofre esta influência. 

Após o cálculo da mediana e a definição da linha de base do gráfico, devemos 

projetar essa linha de base determinada para o futuro. Essa projeção seria o 

comportamento esperado para aquele determinado gráfico, caso nada de diferente 

fosse feito para aquele projeto em questão. Após o início do projeto e o início das 

mudanças que serão testadas e implementadas, vamos analisar o comportamento dos 

resultados a partir da projeção da linha de base, para definir se temos causa especial e 

consequentemente se temos melhoria. 

 

 

Figura 6: Exemplo de gráfico de tendência de Prevalência de quedas atentando para a linha de base e a 

projeção da linha de base. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1 - Defina a pergunta que o gráfico vai responder e colete os dados. 

2 - Defina a escala horizontal para o gráfico de tendência. Essa escala usualmente é a 

periodicidade de coleta dos dados do indicador. Projetar a escala também para o futuro 

(próximas coletas de dados). 

3 - Desenvolva a escala para o eixo vertical do gráfico: determine o intervalo de variação 

dos dados que deve incluir cerca de 60 a 80% da escala. Vale a pena incluir também a 

meta ou alguma outra especificação importante na escala. 

4 - Insira os dados disponíveis com marcadores conectados por uma linha. 

5 - Coloque os títulos nos eixos e no gráfico. 

6 - Calcule a linha de base e faça a sua projeção. 

7 - Inclua os pontos de coletas realizadas. 

8 - Adicione informações importantes, exemplo: mudanças implementadas pela equipe. 

Essas informações facilitam a análise dos dados e a interpretação. 

 

 

 



 

 

 

 

Atenção 

Para calcularmos a mediana no gráfico de tendência, precisamos usar os dados de um 

processo estável. Caso os dados estejam em ascensão ou em queda, precisamos 

esperar a estabilidade antes de calcular a mediana. 

 

Módulo 6 – Analisando gráficos de tendência 

6.1 O que são causas especiais? 
 

Até o momento, conversamos sobre os indicadores, como eles são importantes 

no projeto, como montar sua definição operacional, e como projetá-los em gráficos de 

tendência. Com os gráficos construídos, precisamos agora analisar esses gráficos para 

entender se as ações que estamos executando no nosso projeto realmente estão 

resultando em melhoria. Para isso, precisamos aprender como identificar, nesses 

gráficos, as causas especiais. 

Quando analisamos o gráfico de tendência, observamos se o comportamento 

dos seus dados mantém um padrão previsível de dados, ou seja, se encontra estável. 

Como conversamos anteriormente, essa estabilidade nos mostra que a variação que 

ocorre entre aqueles dados é uma variação determinada por causas comuns. Porém, 

quando o comportamento dos dados do gráfico é um comportamento instável, ou seja, 

não conseguimos prever aquele padrão, essa variação decorre de causas especiais. 

Abaixo, algumas causas especiais que podem ser identificadas no gráfico de tendência. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Regra 1: Ponto astronômico: Quando observamos um ponto que se distancia muito dos 

demais pontos plotados no gráfico. 

 

Figura 7: Exemplo de gráfico de tendência de tempo médio de espera no pronto-socorro atentando para 

ponto astronômico. 

 

Regra 2: Deslocamento: Quando observamos seis ou mais pontos abaixo ou acima da 

mediana atual do gráfico, temos aí um deslocamento. 

 

Figura 8: Exemplo de gráfico de tendência de percentual de adesão à higienização das mãos atentando 

para o deslocamento. 

 

Regra 3: Tendência: Quando observamos cinco ou mais pontos progressivamente em 

queda ou em ascensão, temos aí uma tendência. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 9: Exemplo de gráfico de tendência de percentual de adesão à higienização das mãos atentando 

para a tendência. 

 

Atenção 
Sempre que encontrarmos uma causa especial num gráfico de tendência, é 

importante identificarmos essa causa especial e iniciarmos a sua análise: essa 

mudança de padrão aconteceu de acordo com o esperado? Se houve, por exemplo, 

um deslocamento com uma redução do número de lesão por pressão após as 

mudanças implantadas, essa é uma causa especial positiva. Porém, se o 

deslocamento foi um aumento do número de lesões por pressão, essa é uma causa 

especial negativa e fora do objetivo do projeto. 

 

Nos projetos de melhoria, é nosso objetivo gerar uma causa especial que esteja de 

acordo com as nossas metas. Sempre que identificarmos no gráfico um ponto 

astronômico, devemos investigar melhor a causa para a sua ocorrência. Algumas 

vezes, precisaremos tomar atitudes para resolução dessas causas que levaram ao seu 

surgimento. Outras vezes, as causas são pontuais, e se resolverão sem a nossa 

interferência. Nesses casos, dispender tempo e recursos para atuar sobre elas é na 

verdade um desperdício. Quando identificamos uma tendência, precisamos observar 

se essa tendência está de acordo com o nosso objetivo nesse indicador (de aumento 

ou redução). Se for uma tendência positiva, ainda não podemos dizer que temos uma 

melhoria, mas podemos assumir que estamos no caminho certo. Quando 

identificamos um deslocamento, também precisamos observar se está de acordo com 

o nosso objetivo. Em casos positivos, precisamos construir uma nova linha de base, 

pois atingimos MELHORIA. 

 



 

 

 

 

6.2 Como sabemos se temos uma melhoria?  
 

Podemos conceituar melhoria como uma mudança positiva nos indicadores de 

projetos de melhoria que se mantenha de forma sustentada e que tenha sido produzida 

de forma intencional. Por exemplo, você começou um projeto de melhoria no hospital 

que você trabalha para reduzir o tempo de espera para ser atendido no pronto-socorro, 

porque é a principal reclamação dos pacientes e acompanhantes, e esse aspecto 

impacta na taxa de desistência por aqueles que não conseguiam esperar. 

Esse tempo inicialmente era de 35 minutos, e a equipe do projeto de melhoria 

decidiu que seu objetivo era reduzir o tempo de espera para 15 minutos em um prazo 

de 10 meses. Os envolvidos desenharam o projeto utilizando o Modelo de Melhoria, 

criaram seu diagrama direcionador, começaram a medir seus indicadores e a testar suas 

mudanças. O principal indicador de resultado do projeto ficou definido como o tempo 

médio de espera para ser atendido no pronto-socorro. Ao longo do seu 

desenvolvimento, a equipe encontrou os seguintes resultados: 

 

Olhando esse gráfico, você diria que houve melhoria?  

 

 

Figura 10: Tempo médio de espera no pronto-socorro 

 

 

 



 

 

 

 

Sim, tivemos melhoria, porque podemos observar que houve a redução prevista 

no tempo de espera (impacto positivo no indicador do projeto) de forma sustentada (9 

meses de redução do indicador), e essa redução ocorreu após as mudanças testadas e 

implementadas pela equipe do projeto, que começaram a ser feitas na semana 8 (como 

resposta às mudanças intencionais feitas no projeto). 

E se o resultado nos gráficos tivesse sido este? 

 

Figura 11: Tempo médio de espera no pronto-socorro 

Vemos que, nesse caso, ocorreu redução do tempo médio de espera de forma 

transitória. Depois os resultados dos indicadores voltaram a piorar. Sem 

sustentabilidade duradoura não podemos dizer que houve melhoria. 

E neste caso, o que acham? Houve melhoria? 

 

Figura 12: Tempo médio de espera no pronto-socorro. 

 



 

 

 

 

Nesse caso, observamos que houve redução do tempo médio de espera nos 

resultados do indicador, porém essa redução começou a acontecer antes das ações do 

projeto de melhoria. Dessa forma, não podemos atribuir os resultados às ações do 

projeto em si, porque não foram decorrentes das ações que a equipe implantou. Alguma 

outra causa deve ter contribuído para essa mudança no comportamento do indicador 

antes do trabalho iniciado com o projeto. Pode ser alguma questão de oferta de vagas 

ou estrutura iniciada previamente ao projeto. A equipe vai precisar estudar e avaliar 

essas possíveis causas para tentar aprender com ela. 

Em resumo, o conceito de melhoria pode ser ilustrado graficamente da seguinte 

maneira: 

 

Figura 13: Ilustração gráfica do conceito de melhoria. Gentilmente cedido por Ademir Petenate. 

Para conseguirmos observar as melhorias, precisamos estruturar os indicadores 

do projeto que vamos desenvolver. Pensar sobre os indicadores, testar sua coleta e criar 

a linha de base para nortear as análises precisam ser as etapas iniciais do planejamento 

de um projeto de melhoria 

 

 

 



 

 

 

Importante 

 

Na análise crítica dos gráficos em um contexto de melhoria, uma mudança de 

mediana ocorrerá quando houver seis ou mais pontos consecutivos acima ou abaixo 

da última mediana traçada. Valores que são exatamente iguais ao valor da última 

mediana traçada não são considerados na contagem desta sequência nem quebram 

a mesma. Neste caso, a conduta é pular os pontos que caem em cima da mediana e 

continuar a contagem, e quando houver a necessidade de recálculo da mediana, 

todos os pontos da sequência farão parte do cálculo, inclusive os que foram pulados 

na contagem. 

 

Não devemos construir uma nova mediana quando identificamos uma tendência. 

 

Nesse gráfico, que vimos anteriormente, por exemplo, observamos um 

deslocamento de mais de seis pontos abaixo da mediana atual. Sendo assim, devemos 

construir uma nova mediana para evidenciar a melhoria. 

 

                            

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Exemplo de gráfico de tendência de prevalência de quedas atentando para a projeção da 

linha de base. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 15: Exemplo de gráfico de tendência de prevalência de quedas atentando para a construção de 

nova mediana. 

 

6.3 Quais pontos importantes devem ser avaliados no gráfico de tendência? 
 

Observe a figura 15 e entenda quais são os pontos importantes que devem ser 

avaliados no gráfico de tendência, como a construção do gráfico, a linha de base, o 

comportamento de dados e as causas especiais. Note também que é possível saber 

quando temos de fato uma melhoria com base em critérios de análise.  

Pontos importantes a serem avaliados no gráfico de tendência: 

Construção do gráfico - Observe a construção do gráfico e tenha em mente a definição 

operacional do indicador que ele está representando ali. É fundamental entendermos 

se o objetivo que pretendemos alcançar é de aumento ou redução do indicador, como 

esse indicador é calculado, e o que os eixos do gráfico estão representando. Observe as 

escalas escolhidas e se atente a possíveis pontuações ressaltadas no gráfico. 

Linha de base - Observe a linha de base do indicador e a sua projeção ao longo do tempo 

futuro. 

Comportamento dos dados - Observe o comportamento dos dados em relação à 

projeção da linha de base e defina se o comportamento dos dados é estável ou não. 

Para responder a essa questão, você vai precisar identificar se há causas especiais. 

 

 

 



 

 

 

 

Causas especiais - Caso o gráfico apresente causas especiais, e assim seja definido como 

instável, analise se essa mudança pode ser considerada uma melhoria. Caso não haja 

causa especial, somente acompanhe a variação, não seja precipitado. 

Nova mediana - Avaliar como está a nova mediana após a melhoria em relação à meta 

definida. A meta foi atingida? Está próxima? Esse comportamento dos dados vai levar a 

equipe a definir suas ações daí em diante. Os esforços que vêm sendo realizados estão 

no caminho correto? Se sim, as equipes devem se manter na linha de trabalho testando 

e implementando as mudanças propostas. Caso contrário, vale a pena a equipe 

conversar novamente a respeito da teoria de mudança que está servindo como guia. Se 

as ideais de mudança do diagrama direcionador estão sendo implementadas, é 

esperado que haja evolução nos gráficos. Se seus dados não evoluem ao longo dos 

meses, é hora de a equipe refletir. Onde precisamos agir para obter bons indicadores de 

processo? Só com bons indicadores de processos teremos bons indicadores de 

resultados. 

E como sabemos se temos uma melhoria? 

Atingimos melhoria se pudermos observar a regra de deslocamento (seis ou mais 

pontos abaixo ou acima da mediana) de forma positiva nos indicadores e a partir de 

mudanças intencionais feitas pela equipe do projeto. 

Na análise dos dados do projeto, é importante a correlação dos indicadores. Deve-se 

também avaliar sempre se os indicadores de processos estão atingindo melhorias. A 

partir deles, é esperado que as melhorias surjam também nos indicadores de 

resultado. 

 

6.5 O gráfico de controle 
 

O gráfico de controle é similar ao gráfico de tendência, pois também ilustra o 

comportamento dos dados ao longo do tempo; no entanto, os gráficos de controle são 

baseados em uma análise estatística mais aprofundada e, por isso, possuem algumas 

características que diferem das do gráfico de tendência. 

 

 

 

 



 

 

 

 

A análise leva em consideração a linha central – representada pela média dos 

dados – e pelos limites superiores e inferiores de controle – calculados com base no 

desvio padrão dos dados. A base mais sólida na teoria estatística permite que as 

avaliações de causas especiais sejam menos subjetivas utilizando-se o gráfico de 

controle. 

Por outro lado, também é preciso um suporte informatizado com Excel ou outros 

programas específicos para fazer a construção do gráfico. 

 

Figura 16:  Gráfico de controle de densidade de incidência de infecção do trato urinário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Resumo  

Em resumo, para respondermos à segunda pergunta do modelo de melhoria 

("Como sabemos se uma mudança é uma melhoria?"), precisamos ter um foco nos 

dados dos nossos projetos. Precisamos escolher os principais indicadores que reflitam o 

resultado pretendido com o nosso projeto de melhoria, escolher os principais processos 

que mostrarão se estamos no caminho certo para chegar até esse resultado e analisar o 

impacto das mudanças que faremos durante o projeto nesses indicadores. Idealmente, 

devemos escolher poucos indicadores, mas que sejam aqueles vitais ao entendimento 

do projeto, trabalhar com cuidado suas definições operacionais, coletar os dados e 

representá-los em gráficos para analisar seu comportamento ao longo do tempo como 

nos gráficos de tendência. À medida que as mudanças do projeto forem sendo 

implementadas e que os processos estejam confiáveis, veremos esse impacto positivo 

nos indicadores de processos e, posteriormente, nos de resultado. Usando as regras de 

causas especiais, saberemos então que obtivemos uma melhoria, com impacto positivo 

nos indicadores, a partir das mudanças intencionais que realizamos, e que se manterá 

assim de forma sustentada. 
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