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Framework:  
Joy in Work 

Cenário de Melhoria 

Projeto desenvolvido na Unidade Crítica Geral (UCG) 
do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. 

220 colaboradores da equipe 
assistencial multiprofissional; 

45 leitos instalados; 

Equipe médica dedicada 24h; 

Objetivo do Projeto 

Aumentar de 40% para 65% o percentual de profissionais assistenciais, da Unidade Crítica 
Geral (UCG), que concordam com a afirmação: “Eu participo das decisões relacionadas ao 

nosso processo de trabalho”, no período de junho de 2018 à julho de 2019. 

Gestão participativa como forma de 
produzir o  
Baía, WRM; Prado, NRO;                     Viveiros, VP; Araújo, NP; Marques, NA; Yamaguti, WPS; Amarante, 
GAJ; Rocha, LN; Magalhães, FAA; Candido, MDS; Boren, P. 



Metódo 

As equipes registraram suas 
opiniões referentes aos 
impedimentos para um 

trabalho com alegria 

Estrutura IHI para melhorar 
o Trabalho com Alegria 

Monitoramento de algumas das ideias de mudanças 

Formação de equipes de 

trabalho com representação 

multiprofissional dos 

diferentes plantões, para 

desenvolvimentos dos planos 

de ação a partir das ideias de 

mudanças sugeridas. 
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Ação 
termoclima 

Monitorar em tempo real 
o clima da Unidade por 
meio da percepção do 
profissional ao término 
de cada plantão 

Bolas brancas 
Cooperação e 
participação 

Bolas laranjas 
Cooperação e 
participação 

Mudança 
como 
melhoria 

Resultados 
A utilização da Ciência da Melhoria 
para o tema “Trabalho com Alegria” no 
modelo de gestão participativa foi um 
grande desafio, visto que existem 
diversos fatores intrinsecos, dos quais 
envolvem as perspectivas, o modo de 
vida e os objetivos pessoais de cada 
colaborador, assim como, os fatores 
extrinsecos, sendo aqueles pertinentes 
ao trabalho e à cultura institucional, 
que se interligam e corroboram para a 
satisfação no trabalho.  
Concluímos que o modelo de gestão 
participativa agrega valor no trabalho 
em equipe. 
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