
UBS Strepto 100%  

Saúde da Mulher / Gestão do Cuidado 

Modalidade: PDCA 



Objetivo:  Aumentar para 100% o Percentual de Gestantes > 37 semanas com exame 

de Streptococo realizado e atualizado no sistema SIGA SAÚDE Trimestral 

  
Gestantes > 37 semanas com exame 

de Streptococo  realizado e atualizado 

no sistema SIGA SAÚDE Trimestral 

  Total  de Gestantes no sistema SIGA 

SAÚDE Trimestral 

  

Indicador:                                                        % 

Meta: 100% 

  

Baixo 

Percentual  de 

gestantes  com 

exame de 

estreptococo 

realizado e 

atualizado  no 

SIGA SAÚDE  

Diagrama de Causa e Efeito (Ishikawa) 
 

Planejar-1  

Exame realizado no 

final da gestação / 

“Gestante cansadas de 

exames”    

 

Exame desconfortável 

e constrangedor 

 

Demora do resultado 

chegar na mão do 

profissional 

 

Falta de 

conhecimento sobre a 

importância do exame 

 

Falha na digitação do 

exame realizado no 

SIGA SAÚDE  

Falta de 

Monitoramento 

Equipe / Gerência 



Planejar-2 

Plano de ação: Aumentar para 100% o Percentual de Gestantes > 37 semanas com 

exame de Streptococo realizado e atualizado no sistema SIGA SAÚDE  

  
O que Quem Quando Por que Onde Como Custo 

Sensibilizar toda 

equipe sobre o projeto 

de PDCA 

Gerência  
Jan/Fev 

2017 

Buscar 

engajamento de 

todos 

profissionais no 

alcance da meta  

Auditório 

da UBS 

Apresentação do 

Projeto PDCA em 

reuniões ordinárias,com 

todas categorias 

profissionais 

Recursos 

Humanos 

Elaborar um 

Fluxograma ideal 

Equipe 

Técnica UBS/ 

OS CEJAM  

Jan 2017 

Para 

padronização das 

ações e aumento 

êxito no resultado 

UBS/OS 

CEJAM  

Descrever um método 

ideal a partir 

Conhecimento Técnico 

e prático da Equipe 

Técnica 

Recursos 

Humanos 

Criar planilha dinâmica 

para monitorar o 

indicador 

Gerência  Jan 2017 
Otimizar análise 

dos dados 
UBS 

Planilha de excel  com  

atualização diária da 

idade gestacional e 

telefone atualizados 

para contato   

Recursos 

Humanos 

5W2H – Estruturar plano de Ação 

 



Fazer  
1) Fluxograma Ideal 

Strepto 

Informação comunicada 

do resultado a ATA Mãe 

Paulistana, para 

atualização da planilha 

dinâmica “Strepto 100%” 

e entrega do resultado 

impresso  para equipe, 

para atualização do 

prontuário, caderneta e 

fixação do adesivo no 

quadrante superior 

direito 

Adedsivo=(comprovante 

do preenchimento do 

resultado do exame na 

caderneta da gestante) 

2) Planilha dinâmica em Excel para 

acompanhamento especifico da 

coleta, resultado e preenchimento 

do strepto na caderneta da gestante 

Planilha dinâmica excel -  Projeto 100% Estrepto 

3) Caderneta da 

Gestante com 

marcação do 

resultado de 

strepto preenchido 



Verificar  

* Avaliação parcial, 

sendo a última 

avalição desse 

período 30/11/2017   



Ações Futuras: Continuidade do Projeto de 

forma Sustentável, com inserção de novos 

profissionais para multiplicar o 

conhecimento do processo.   

 

 

Ganhos: 1) Segurança profissional e do 

paciente no procedimento hospitalar, 

evitando possíveis complicações no parto 

2) Redução de custos, por não utilizar 

medicamentos sem critério 3) Redução 

Mortalidade Infantil    

 

 

Meta: Alcançada 100% 

 

 

 

Aprendizado: “ Quem não monitora, NÃO 

GERENCIA” Sueli Doreto 

Agir / Consolidar / Controlar 


