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CONTEXTO 

O Daily Huddle denomina-se “um amontoado de 

pessoas”, ou seja, uma reunião curta de 10 minutos, 

que ocorre duas vezes ao dia envolvendo a equipe de 

apoio e assistencial do Hospital Geral do Grajaú. Os 

encontros propiciam uma maneira de gerenciar 

ativamente a qualidade e segurança, incluindo 

problemas que poderiam afetar o dia de trabalho. 

 

 

 

PROBLEMA 

Em 19 de julho de 2018, com uma necessidade inicial de 

gerenciamento de leitos foi instituído o Huddle, 

concomitante a esse fato, verificou-se a necessidade de 

melhorar a comunicação e priorização das demandas 

para o dia de trabalho, por esse motivo, o grupo passou 

a adotar o método proposto pelo Institute for 

Healthcare Improvement (IHI). 
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INTERVENÇÃO 
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MELHORIA 

 

Desde a implantação do Huddle em julho/2018 a 

junho/2019 foram contabilizadas 1010 ações, 

sendo que 949 ações foram concluídas, o que 

corresponde a 94% do que foi proposto nas 

reuniões.  

 

A mediana calculada entre o intervalo para 

conclusão das ações, demonstrou 3 dias para 

resolução dos problemas. O retorno para os 

participantes ocorrem nas reuniões diárias para 

que todos tenham conhecimento e multipliquem 

para as áreas. As maioria das ações que não 

foram concluídas resultaram em projetos que 

demandam investimentos ou obras. 
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LIÇÕES APRENDIDAS 

 

 A reunião inicia  no horário pactuado sem 

ressalvas; 

 

 O registro das informações ocorrem em uma 

ferramenta eletrônica para facilitar o 

acompanhamento de todos os envolvidos; 

 

 Todos os membros presentes tem a 

oportunidade de falar de forma sucinta; 

 

 O fechamento da reunião se dá por meio de 

anúncios e prioridades para o dia de trabalho.  

 

 Os representantes retornam para as áreas e 

dão o feedback para as equipes. 
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CONCLUS ÃO 

 

 

A estratégia proporcionou para  

as equipes o desenvolvimento da visão sistêmica 

dos processos da instituição, foco no 

desempenho diário, principalmente na qualidade 

e segurança. 
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Notou-se que a cultura de segurança se propaga 

cada vez mais com a reflexão das situações que 

poderiam levar a um incidente. Com a 

implantação do Huddle, as áreas de apoio se 

aproximaram ainda mais das áreas assistenciais, 

fortalecendo o vínculo institucional e de parceria. 

   


