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Resumo 

 

Introdução: As Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) são um grave 

problema de qualidade do cuidado, mas pouco se sabe se a adoção de estratégias de 

Gestão da Qualidade (GQ) pode colaborar para a redução desses agravos quando 

implementadas de forma externa e em nível nacional. 

Objetivo: O objetivo deste estudo foi promover a melhoria da adesão às recomendações de 

prevenção das IRAS implementadas pelas Comissões de Controle de Infecção Hospitalar 

(CCIH) dos hospitais brasileiros. 

Metodologia: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), responsável pelo 

controle de riscos nos serviços de saúde brasileiros, realizou um ciclo de melhoria da 

qualidade de abrangência nacional usando um desenho quase experimental antes-depois. 

Após definir 11 critérios de qualidade baseados em evidências para a prevenção das IRAS, 

foi realizada uma avaliação nacional (março de 2015) dirigida às CCIHs de todos os 

hospitais brasileiros com Unidades de Terapia Intensiva (UTI) adulto, pediátrica ou 

neonatal (N=1.869). Utilizando as informações desta avaliação, foi planejada e 

implementada uma intervenção nacional externa (abril de 2015 a fevereiro de 2016), com o 

objetivo de melhorar a adesão aos critérios de qualidade avaliados. Depois da intervenção, 

foi realizada uma reavaliação nacional (01/03 a 15/04/2016), para mensurar os efeitos da 

intervenção e identificar as oportunidades de melhoria remanescentes que pudessem 

orientar a continuidade das ações nacionais. Calculou-se a estimativa pontual e intervalo 

de confiança (95%) dos critérios em cada avaliação, a melhoria absoluta e relativa depois 

da intervenção e a significância estatística da melhoria com teste Z unilateral. 

Resultados: 563 hospitais brasileiros com leitos de UTI participaram da 1ª avaliação 

(30,1% de resposta, soma de 86.837 leitos), 681 hospitais participaram da 2ª avaliação 

(36,4% de resposta, soma de 101.231 leitos) e 388 hospitais participaram das duas 

avaliações. Ao comparar os resultados das duas avaliações, evidenciou-se a efetividade 

do ciclo de melhoria, pois houve melhoria significativa (p<0,05) em 10 dos 11 critérios de 

qualidade avaliados. Na avaliação do indicador composto: Qualidade da prevenção de 

IRAS, construído a partir da análise conjunta de todos os 11 critérios, verificou-se melhoria 

significativa: de 82,4% para 88,3%, p= 0,001 (melhoria relativa média de 33,5%). Os 

pontos positivos dos hospitais, revelados nos critérios com maior conformidade após a 

intervenção, foram que “as UTIs possuíam condições estruturais e insumos de qualidade 



 

 

para a higiene das mãos (HM) dos profissionais de saúde” (97,9% vs 100%; p= 0,001) 

assim como “possuíam protocolo para HM implantado” (92,9% vs 96,9%; p= 0,001); e 

ainda que “os serviços de saúde realizavam a notificação das IRAS, regularmente, 

baseando-se nos critérios diagnósticos nacionais” (91,8% vs 92,4%; p= 0,407). Por outro 

lado, as principais fragilidades, destacadas pelo menor número de conformidades, são o 

“monitoramento da adesão à higiene das mãos pelos profissionais” (60,7% vs 70%; p= 

0,001); a “existência de protocolo institucional implantado para a prescrição orientada de 

antimicrobianos” (73,2% vs 80,7%; p= 0,001) e “os profissionais das CCIHs promovem 

estratégias para aumentar a participação dos pacientes/acompanhantes/familiares das 

UTIs nas ações de prevenção e controle de IRAS. ” (76,6%% vs 82,8%; p= 0,004). 

Conclusões: O ciclo de melhoria da qualidade foi útil para identificar prioridades de atuação 

tanto no nível nacional como nos estados e no Distrito Federal e para orientar a instituição 

de um projeto de intervenção para a qualidade e segurança do paciente baseado em um 

processo avaliativo. Além disso, este projeto demonstrou que é possível se obter melhoria 

real de abrangência nacional das ações de prevenção de IRAS por meio da utilização de 

estratégias de GQ. 

 

Descritores: melhoria da qualidade / ciclos de melhoria da qualidade / infecção hospitalar / 

segurança do paciente / hospitais 

  



 

 

 

Abstract 

 

Introduction: Healthcare-Associated Infections (HAIs) are a serious care quality related 

problem throughout the world, but little is known whether the adoption of quality 

management strategies (QA) can collaborate to reduce these undesired outcomes when 

implemented externally and nationally. 

Objective: The objective of this study was to promote the improvement of adherence to the 

HAI prevention recommendations implemented by the Hospital Infection Control 

Committees (CCIH) of Brazilian hospitals.  

Methodology: The National Health Surveillance Agency (ANVISA), responsible for risk 

control in the Brazilian health services, held an improved nationwide quality cycle using a 

quasi-experimental before-after design. After setting 11 quality criteria based on evidence 

for the prevention of HAIs, a national evaluation was conducted (March,2015) addressed to 

all Brazilian hospitals with adult, pediatric or neonatal (N = 1,869) Intensive Care Units 

(ICU). Using the information from this assessment an external national intervention was 

planned and implemented (April,2015 to February,2016), in order to improve adherence to 

the assessed quality criteria. After the intervention, a national revaluation was performed 

(03/01 to 04/15//2016), to measure the effects of the intervention and identifying the 

remaining opportunities for improvement that could guide the continuity of national actions. 

The point estimate is calculated and confidence interval (95%) of the criteria in each 

evaluation, absolute and relative improvement after the intervention and the statistical 

significance of improvement with one-sided Z test. 

Results: 563 Brazilian hospitals with ICU beds participated in the 1st assessment (30.1% 

response, total of 86,837 beds), 681 hospitals participated in the second assessment 

(36.4% response, the sum of 101,231 beds) and 388 hospitals participated in both 

assessments. When comparing the results of the two evaluations, it was demonstrated the 

effectiveness of the improvement cycle, as there was significant improvement (p <0.05) in 

10 of the 11 quality criteria assessed. In the assessment of the compound indicator: Quality 

of prevention of HAIs, constructed from the pooled analysis of all 11 criteria, there was 

significant improvement: 82.4% to 88.3%, p = 0.001 (relative improvement average 33.5%). 

The overall strengths of hospitals, revealed the criteria with greater compliance after the 

intervention, were that "the ICUs had structural conditions and quality of supplies for hand 

hygiene (HM) of health professionals" (97.9% vs 100%; p = 0.001) as well as "owned 



 

 

implemented protocol for HM" (92.9% vs. 96.9%; p = 0.001); and that "health services 

performed notification of IRAS regularly, based on national diagnostic criteria" (91.8% vs 

92.4%; p = 0.407). On the other hand, the main weaknesses highlighted by fewer 

compliances are "monitoring of adherence to hand hygiene by professionals" (60.7% vs 

70%, p = 0.001); "existence of institutional protocol deployed to the targeted use of 

antimicrobial agents" (73.2% vs 80.7%; p = 0.001) and "professionals of CCIHs promote 

strategies to increase the participation of patients / caregivers / family members of ICU in 

prevention and control of HAI "(76.6 %% vs. 82.8%; p = 0.004). 

Conclusions: The quality improvement cycle was helpful to identify priorities for action at the 

national level as much as in the states and the Federal District and to guide the 

establishment of an intervention project for quality and patient safety based on an 

evaluation process. In addition, this project demonstrated that it is possible to achieve real 

improvement nationwide of HAI prevention actions through the use of QA strategies. 

 

Key words: quality improvement / quality improvement circles / nosocomial infection / 

patient safety / hospitals 

 

  



 

 

Resumen 

 

Introducción: Las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (IAAS) son un grave 

problema de calidad de atención en todo el mundo, pero poco se sabe si la adopción de 

estrategias de gestión de la calidad (QA) pueden colaborar para reducir estos efectos 

indeseables cuando implementadas externamente y nacionalmente. 

Objetivo: El objetivo de este estudio fue promover la mejora de la adherencia a las 

recomendaciones de prevención de IAAS implementadas por los Comités de Control de 

Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria (CCIAS) de los hospitales brasileños. 

Metodología: La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), responsable por el 

control de riesgos en los servicios de salud de Brasil, celebró un ciclo de calidad a nivel 

nacional mejorados por medio de un diseño cuasi-experimental antes-después. 

Después de ajustar 11 criterios de calidad basados en la evidencia para la prevención 

de infecciones intrahospitalarias, una evaluación nacional se llevó a cabo (marzo de 

2015) y se dirigió a todos los hospitales brasileños con Unidades de Cuidados 

Intensivos (UCI) para adultos, pediátricos o neonatales (N = 1.869). Utilizando la 

información de esta evaluación se planificó e implementó una intervención pública 

externa (abril 2015-febrero 2016), con el fin de mejorar la adhesión a los criterios de 

calidad evaluados. Después de la intervención, se realizó una nueva evaluación 

nacional (01/03 al 15/04/2016), para medir los efectos de la intervención e identificar las 

oportunidades de mejora restantes que podrían guiar la continuidad de las acciones 

nacionales. Se calcula la estimación puntual y el intervalo de confianza (95%) de los 

criterios en cada evaluación de cada mejora, la mejoría absoluta y relativa después de 

la intervención y la significación estadística de mejora con el test unilateral Z. 

Resultados: 563 hospitales brasileños con camas de UCI participaron en la 1ª 

evaluación (respuesta del 30,1%, suma de 86,837 camas), 681 hospitales participaron 

en la segunda evaluación (respuesta de 36,4%, la suma de 101 231 camas) y 388 

hospitales participaron en las dos evaluaciones. Al comparar los resultados de las dos 

evaluaciones, se prueba la eficacia del ciclo de mejora, ya que hubo una mejoría 

significativa (p <0,05) en 10 de los 11 criterios de calidad evaluados. Al evaluar el 

indicador compuesto: Calidad de la prevención de infecciones intrahospitalarias, 

construido a partir del análisis conjunto de los 11 criterios, hubo una mejoría 

significativa: 82,4% a 88,3%, p= 0,001 (promedio de mejora relativa 33,5%). Los 

aspectos positivos de los hospitales, revelaron los criterios con mayor conformidad 



 

 

después de la intervención, fueron que "las UCI tenían condiciones estructurales y 

calidad de los suministros para la higiene de las manos (HM) de los profesionales de la 

salud" (97,9% frente a 100%; p= 0,001), así como "propiedad de protocolo 

implementado para HM" (92,9% vs. 96,9%; p= 0,001); y que "los servicios de salud 

realizaron la notificación de IRAS regularmente, sobre la base de criterios diagnósticos 

nacionales" (91,8% vs 92,4%, p= 0,407). Por otro lado, las principales deficiencias 

puestas de manifiesto por un menor número de incumplimientos son "seguimiento de la 

adhesión a la higiene de la mano por los profesionales" (60,7% vs 70%, p = 0,001); 

"Existencia de protocolo institucional desplegado para el uso dirigido de agentes 

antimicrobianos" (73,2% vs 80,7%, p= 0,001) y "profesionales de CCIAS promueven 

estrategias para aumentar la participación de los pacientes / cuidadores / familiares de 

la UCI en la prevención y el control de IAAS "(76,6 %% vs. 82,8%, p= 0,004). 

Conclusiones: El ciclo de mejora de la calidad ha sido útil para identificar las prioridades 

de acción a nivel nacional, así como en los estados y en el Distrito Federal, para guiar 

el establecimiento de un proyecto de intervención para la calidad y la seguridad del 

paciente en base a un proceso de evaluación. Además, este proyecto demostró que es 

posible lograr acciones de mejora real de prevención en todo el país de HAI a través del 

uso de estrategias de control de calidad. 

 

Palabras clave: mejora de la calidad / ciclos de mejora de la calidad / infección 

nosocomial / seguridad del paciente / hospitales 

  



 

 

APRESENTAÇÃO 

 
A estrutura do presente Trabalho de Conclusão de Mestrado segue um modelo próprio de 

disposição, recomendado e proposto pelo Programa de Pós-Graduação Mestrado 

Profissional Gestão da Qualidade em Serviços de Saúde da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (PPQualiSaúde/UFRN). Além dos elementos pré-textuais e pós-textuais, 

o conteúdo principal do trabalho está em formato de um artigo científico que segue as 

normas do SQUIRE, acrescido de um tópico de revisão de literatura e outro de objetivos. 

As referências bibliográficas encontram-se dispostas de acordo com as normas de 

Vancouver. 

  

A primeira seção, Introdução, apresenta brevemente o tema da pesquisa, sua importância, 

justificativa, bem como o objetivo desta investigação. 

 

A seguir, o trabalho contém um tópico de Revisão Bibliográfica sobre o tema abordado no 

projeto, apresentando dentro dele aprofundamentos da importância, justificativa e 

problemática do trabalho. 

 

O tópico Objetivos foi criado para dar mais ênfase ao propósito do trabalho, apesar de que 

ele está brevemente descrito ao final da Introdução, como é habitual em artigos científicos.  

 

A seção seguinte, intitulada Metodologia, apresenta como o projeto foi desenvolvido para o 

alcance dos seus objetivos.  

 

Na sequência, a seção Resultados apresenta os resultados relevantes encontrados por 

meio do desenvolvimento do trabalho, respondendo cada objetivo proposto. 

 

A Discussão do artigo apresenta um diálogo entre os resultados do presente trabalho 

encontrado no serviço de saúde e a literatura científica. E as Conclusões encerram o artigo 

científico, destacando o aprendizado e a aplicabilidade do projeto, considerando suas 

limitações e apontando para as novas investigações. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) são um grave problema 

de segurança do paciente que preocupa gestores, profissionais de saúde e 

pacientes em todo o mundo, ocasionando milhões de lesões graves e óbitos de 

pacientes nos hospitais todos os anos, a despeito de todas as ações regulatórias e 

de publicações de práticas baseadas em evidência para a prevenção das IRAS. 

Considerando a alta morbi-mortalidade, o aumento do tempo da internação e o 

elevado custo associado a essas infecções, devem ser destinados grandes esforços 

para tornar os serviços de saúde mais seguros, evitando a ocorrência desses 

agravos1,2,3.  

Neste contexto é importante destacar que a segurança do paciente é definida como 

a redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado à 

atenção à saúde4. Já os eventos adversos (EA) são definidos como incidentes que 

resultam em dano ao paciente4 durante o processo de atendimento acarretando 

complicações na recuperação destes pacientes e o aumento do tempo médio de 

internação5,6. As IRAS são assim também entendidas como EA associados à 

assistencia à saúde e são uma ameaça à segurança do paciente e assim também à 

qualidade dos serviços de saúde.  

A epidemia das IRAS é um problema de saúde pública que afeta países 

desenvolvidos e em desenvolvimento. Nas estimativas nacionais do Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC) dos Estados Unidos da América (EUA), 

baseadas em um estudo de prevalência de IRAS, cerca de 1 em cada 25 pacientes 

de hospitais de cuidados agudos teve pelo menos uma IRAS durante a sua 

internação. Havia uma estimativa de 722 mil IRAS ocorridas em hospitais de 

cuidados agudos nos EUA, em 2011, desses aproximadamente 75 mil doentes 

hospitalizados com IRAS morreram durante a hospitalização7. Ainda segundo dados 

do CDC/EUA, a cada ano nos Estados Unidos, pelo menos 2 milhões de pessoas 

são infectadas com bactérias que são resistentes aos antibióticos e pelo menos 

23.000 pessoas morreram como resultado direto dessas infecções8. 
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Relatório publicado pelo European Centre for Disease Prevention and Control 

(ECDC), em 2014, estimou que mais de 4 milhões de pacientes podem adquirir uma 

IRAS na União Europeia (UE), todos os anos. O número de mortes em 

consequência direta destas infecções é estimado em pelo menos 37 mil e estas 

infecções podem contribuir para outras 110 mil mortes, anualmente. 

Aproximadamente 20 a 30% dessas infecções são consideradas evitáveis9. 

Várias iniciativas relevantes voltadas para a prevenção destes agravos estão sendo 

desenvolvidas há pelo menos 2 décadas em todo o mundo e no Brasil, como a 

publicação e massiva divulgação de medidas de prevenção de IRAS pela OMS 10, 11, 

pelos CDC dos EUA 12,13,14,15, pela Society for Healthcare Epidemiology of America 

(SHEA)16, pelo ECDC da UE17, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), no Brasil 18 e por outras instituições nacionais19,20,21. 

No entanto, observam-se grandes dificuldades para a implementação efetiva dessas 

iniciativas. Em 2015, o CDC/EUA publicou um relatório, baseado nos dados 

nacionais dos EUA de 2013, que descreve reduções significativas para quase todas 

as IRAS em relação aos dados de 2011, como consequência da adoção pelos 

serviços de saúde de medidas de prevenção baseadas em evidências, mas que 

ainda aponta a necessidade de se trabalhar ainda mais a prevenção de algumas 

IRAS, como as infecções do trato urinário associadas ao uso de cateter vesical de 

demora22. A dificuldade para a adesão às iniciativas e práticas preventivas também 

é uma realidade no Brasil.  

O conhecimento sobre as ações baseadas em evidências para a prevenção de 

IRAS não tem sido suficiente para a redução destas infecções nos serviços de 

saúde de forma ampla e sustentada. Experiências desenvolvidas 

internacionalmente, têm testado estratégias de Gestão da Qualidade (GQ) com o 

objetivo de reduzir as IRAS dentro dos serviços de saúde, como a educação voltada 

para o corpo clínico, educação do paciente, o uso de auditoria e feedback, 

lembretes clínicos, mudança organizacional, entre outras 23 , mas pouco se sabe 

sobre a aplicabilidade em programas externos de GQ, na prevenção das IRAS, em 

nível nacional. Esta é uma lacuna de conhecimento importante, pois em teoria, os 

programas de GQ são úteis em sua aplicação interna, pelos profissionais que atuam 

nos serviços de saúde, mas também externamente, para a gestão do sistema. 
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O Comprehensive Unit-based Safety Program (CUSP)24 é um exemplo de como a 

Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ)25 dos EUA tem publicado 

metodologias comprovadas para prevenir IRAS em grande escala. Este Programa 

combina técnicas para melhorar a cultura de segurança, trabalho em equipe e 

comunicação, juntamente com uma lista de práticas de prevenção de infecção 

baseadas em evidências e mostrou-se eficaz na redução de Infecções Primárias de 

Corrente Sanguínea (IPCS) associada a cateter venoso central em 100 serviços de 

saúde dos EUA.  

No Brasil, infelizmente, ainda há poucas ações locais e em nível nacional com o 

objetivo de promover uma melhoria sustentada nas ações de prevenção e controle 

das IRAS por meio da utilização de estratégias de GQ.  

Existem três grandes grupos de atividades nos programas de GQ, os quais foram 

adaptados para os serviços de saúde a partir da teoria criada por Joseph Moses 

Juran, a Trilogia de Juran (planejamento, implementação e monitoramento da 

qualidade)26: planejamento da qualidade, monitoramento da qualidade e os ciclos de 

melhoria. Todos estes grupos estão inter-relacionados, mas, teoricamente, é 

possível começar as atividades de GQ por qualquer um dos três. No entanto, iniciar 

por um ciclo de melhoria tem suas vantagens, pois é a atividade mais fácil de 

realizar e de compreender, e ainda possibilita a obtenção de resultados 

relativamente em curto prazo, servindo de motivação para continuar as outras 

atividades27. 

Desta forma, a Gerência de Vigilância e Monitoramento em Serviços de Saúde 

(GVIMS) da Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde (GGTES) da 

ANVISA iniciou, em 2015, um ciclo de melhoria da qualidade voltado para as ações 

de prevenção e controle das IRAS desenvolvidas pelas CCIHs dos hospitais com 

leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto, pediátrico e neonatal do Brasil. 

A intervenção teve como objetivos avaliar a qualidade das ações de prevenção de 

IRAS nos hospitais brasileiros, testar o efeito de uma intervenção de melhoria da 

qualidade sobre essas ações desenvolvidas pelas CCIHs e identificar novas 

oportunidades de melhoria para a continuidade das atividades.  

http://www.ahrq.gov/
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Assim, este trabalho descreverá como foi realizado e quais foram os principais 

resultados desse projeto nacional realizado em parceria com as Coordenações 

Estaduais de Controle de Infecção Hospitalar (CECIH) e as CCIHs dos hospitais 

com leitos de UTI. Este projeto mobilizou os profissionais que trabalham com a 

prevenção e o controle das IRAS no país e essa experiência pode subsidiar uma 

melhoria real não só nos serviços que participaram desse ciclo de melhoria da 

qualidade como também em outros serviços do Brasil que ainda não implementaram 

programas de GQ para a melhoria das ações desenvolvidas. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Esse tópico pretende fazer uma revisão concisa da importância do tema em estudo, 

destacando a epidemiologia e as consequências das IRAS para a qualidade e 

segurança dos serviços de saúde, as iniciativas internacionais e nacionais de 

enfrentamento do problema das IRAS e o potencial benefício das estratégias de 

gestão da qualidade para enfrentar este problema. No decorrer do texto, serão 

apresentados argumentos que justificam os objetivos do presente estudo. 

 

2.1. IRAS: um sério problema de qualidade dos serviços de saúde. 

 

As IRAS são um grave problema de saúde pública porque são os EA associados à 

assistência a saúde mais frequentes, com alta morbidade e mortalidade, 

repercutindo na segurança do paciente e por sua vez na qualidade dos serviços de 

saúde (Figura 1). Centenas de milhões de pacientes são afetados pelas IRAS a 

cada ano em todo o mundo, levando a uma mortalidade muito significativa e a 

enormes perdas financeiras para os sistemas de saúde. De cada 100 pacientes 

hospitalizados, 7 em países desenvolvidos e 10 em países em desenvolvimento irão 

adquirir pelo menos uma IRAS.28 

 

Figura 1: IRAS: um problema de qualidade nos serviços de saúde.  

 

Fonte: Autoria própria 
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Embora não haja uma definição única de assistência à saúde de qualidade, o IOM, 

no relatório Crossing The Quality Chasm (2001)29, descreve-a como tendo seis 

princípios: é segura, eficaz, centrada no paciente, eficiente, oportuna e equitativa29. 

Neste contexto cabe destacar que a segurança é uma preocupação crítica30. Esse 

conjunto de atributos da qualidade em serviços de saúde é o mais utilizado 

atualmente e foi reconhecido e adaptado pela OMS, em 200631. 

 

A partir do Relatório do IOM (2001), a segurança do paciente passou a ser 

entendida como uma importante dimensão da qualidade dos serviços de saúde e 

começou a ser tratada como uma prioridade de saúde pública31.  

 

O termo infecção hospitalar, que foi definido no Brasil pela Portaria GM MS nº 2116, 

de 12 de maio de 1998, como “aquela adquirida após a admissão do paciente e que 

se manifesta durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionada 

com a internação ou procedimentos hospitalares”32 vem cada vez mais sendo 

substituído pelo termo Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS), pois 

essas infecções podem ser adquiridas em qualquer serviço de saúde e estão 

associadas ao tipo de assistência prestada.33. 

 

A OMS reconhece que todos os serviços de saúde do mundo, mesmo os mais 

avançados e sofisticados, convivem com o problema das IRAS e recomenda a 

existência de programas de prevenção e controle das IRAS em âmbito nacional e 

institucional, incluindo-os na lista de prioridade dos 100 indicadores básicos de 

saúde. A OMS trabalha junto aos países membros para o fortalecimento da 

capacidade de implementação de práticas seguras e dispõe de uma unidade 

específica voltada para a redução das IRAS e da resistência microbiana34. 

 

A ampliação do uso de dispositivos invasivos como os cateteres centrais, cateteres 

urinários e ventiladores mecânicos na prática assistencial, principalmente quando 

associado a uma baixa adesão às práticas de prevenção de infecção, como a 

quebra de uma técnica asséptica durante a inserção e a manutenção desses 

dispositivos, assim como o seu uso prolongado são fatores importantes para o 

desenvolvimento destas infecções graves e de alto custo.35 
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Os CDC dos EUA estimam que ocorreram 1,7 milhões de IRAS e 99.000 mortes 

associadas a IRAS em hospitais americanos, em 2002. As quatro categorias que 

foram responsáveis por mais 80% das IRAS relatadas, naquele ano, foram as 

infecções do trato urinário associada a cateter vesical de demora (32%), as 

infecções de sítio cirúrgico (22%), as pneumonias associadas à ventilação mecânica 

(15%), e as infecções de corrente sanguinea associada a cateter venoso central 

(14%),36 com um encargo financeiro atribuível a estas infecções de 28 a 33 bilhões 

de dólares ao ano.37 

 

Além das IRAS, outros EA têm sido amplamente estudados devido a sua grande 

importância para a saúde pública mundial. Um estudo australiano, realizado em 

1995, apresentou uma taxa de incidência de EA de 16,6%38. Outro estudo realizado 

em Londres de 1999 a 2000 apresentou taxa de incidência de EA de 10,8%39. No 

Canadá, um outro estudo realizado no ano 2000, identificou uma taxa de 7,5% de 

EA40. Outro estudo realizado em Portugal, mostrou taxa de incidência de EA de 

11,1%, e destes, aproximadamente 50% seriam evitáveis41.  

 

Evidências recentes, apoiadas pela OMS sugerem que os EA são uma das 

principais causas de incapacidade e morte em todo o mundo, especialmente entre 

as pessoas que vivem em países de média e baixa renda42. 

 

A informação que os eventos adversos estão concentrados em países de média e 

baixa renda é nova e importante. Logo, os recursos globais dedicados à segurança 

do paciente devem ser concentrados nestes países, onde o número de EA é maior, 

mas um fato importante é que o aumento do acesso aos serviços deve ser 

acompanhado de atividades na melhoria da qualidade da assistência, baseadas em 

evidências, já que somente o acesso aos serviços sem qualidade pode trazer ainda 

mais riscos à população. 42 
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Ainda estima-se que apenas sete tipos de eventos adversos intra-hospitalares 

(eventos adversos associados a medicamentos, pneumonia, infecções da corrente 

sanguínea relacionadas ao uso cateter, infecções do trato urinário relacionadas ao 

uso cateter, tromboembolismo venoso, quedas, e úlceras de decúbito) levam a 43 

milhões de vítimas a cada ano, e esses danos representam, provavelmente, uma 

das 20 maiores causas de incapacidade e morte em todo o mundo42.  

 

Esses trabalhos também apontam que cerca de 9% das internações hospitalares 

podem ser complicadas por um evento adverso, dos quais cerca de 44% podem ser 

prevenidos42.  

 

No Brasil, um grande estudo, publicado em 1995, identificou a prevalência de 15% 

de taxas de IRAS em 99 hospitais terciários.43 Um outro estudo brasileiro, voltado 

para a segurança do paciente, publicado em 2009, apresentou a incidência de EA 

de 7,6% e ainda destacou que 66,7% destes poderiam ter sido evitados. As 

infecções/septicemia foram a segunda causa de EA mais frequente identificada 

neste estudo.44 

 

Dados publicados pela ANVISA, referentes ao ano de 2014, mostram que os 1.692 

hospitais brasileiros com leitos de UTI que notificaram dados sobre as IPCS neste 

ano, apresentaram densidade de incidência de IPCS laboratorialmente confirmadas 

em pacientes em uso de cateter venoso central de 5,1 / 1000 cateter venoso central-

dia em UTIs adulto e 5,5 em UTI pediátricas.45 

 

Esses mesmos hospitais, notificaram um total de 22.989 microrganismos como 

agentes etiológicos das 15.434 IPCSL notificadas. Desses 17,0% são 

Staphylococcus coagulase negativo (SCoN) (n= 3.911), 14,5% são Staphylococcus 

aureus (n=3.333), 14,2% são Klebsiella pneumoniae (n=3.266), 12,9% são 

Acinetobacter spp. (n=2.960) e 10,8% são Pseudomonas aeruginosa (n=2.480)46.  
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Já nas UTIs pediátricas, das 1687 notificações de IPCS laboratorialmente 

confirmadas foram notificados 2.360 microrganismos como agentes etiológicos das 

IRAS, em 2014. Os patógenos mais frequentes foram Candida spp. (19,8%; n 

=468), Staphylococcus coagulase negativo (18,3%; n= 433), seguido por Klebsiella 

pneumoniae (13,5%; n=318), Pseudomonas aeruginosa (11,1%; n= 261), 

Staphylococcus aureus (10%; n=236), Acinetobacter spp. (5,6%; n= 131) e 

Enterobacter spp. (5,5%; n=130) 46.  

 

 

2.2. Iniciativas internacionais e nacionais para a segurança do paciente e 

prevenção de IRAS. 

 

Especialistas na área de controle das infecções concorda que existe a 

necessidade de tomada de ações estratégicas para a redução das IRAS 

vislumbrando sua eliminação, sustentadas em quatro pilares: 1) promover a 

adesão às práticas baseadas em evidência, educando, implementando e 

realizando investimentos; 2) aumentar a sustentabilidade por meio de 

alinhamento de incentivos financeiros e reinvestimento em estratégias que 

demonstrarem sucesso; 3) preencher as lacunas de conhecimento para 

responder a ameaças emergentes por meio de pesquisas básicas, 

epidemiológicas e translacionais (pesquisa que tem seu início na ciência básica e 

sua conclusão na aplicação prática do conhecimento apreendido); 4) coletar 

dados para direcionar esforços de prevenção e mensurar os progressos.47, 48 

 

Nesse sentido, existem várias iniciativas de órgãos governamentais e não 

governamentais voltadas para a segurança do paciente e para a prevenção de IRAS 

sendo realizadas no mundo e no Brasil. 

 

A publicação do Harvard Medical Practice Study (HMPS) no New England Journal of 

Medicine, em 1991, deu início ao movimento moderno para a segurança do 

paciente. Os resultados desse estudo revelaram que 3,7% dos pacientes 
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hospitalizados sofreram EA, dos quais dois terços foram considerados evitáveis e 

14% resultaram em óbitos desses pacientes.49 

 

Em 2000, o Relatório “Errar é humano: construindo um sistema de saúde mais 

seguro”, divulgado pelo Comitê para a Qualidade do Cuidado à Saúde na América 

(Committee on Quality of Health Care in América), do IOM dos EUA informou que 

aproximadamente 98 mil americanos morriam a cada ano devido a falhas evitáveis 

em serviços de saúde e com elevados custos causados por esses eventos 

adversos.50 

 

A OMS, sensível a esssa problemática, em maio de 2002, durante a 55ª Assembleia 

Mundial da Saúde, adotou a resolução WHA 55.18, “Qualidade da atenção: 

segurança do paciente”51, que solicitava urgência aos países para dar maior 

atenção ao problema da segurança do paciente. 

 

Mas somente em 2004, a 57ª Assembleia Mundial da Saúde apoiou a criação da 

Aliança Mundial para a Segurança do Paciente para liderar no âmbito internacional 

os programas de segurança do paciente.52 Os objetivos principais da Aliança 

envolviam, entre outros: a promoção de uma cultura de segurança nos sistemas de 

saúde e o desenvolvimento de mecanismos para melhorar a segurança do paciente; 

posicionar os pacientes no centro do movimento internacional de segurança do 

paciente; o desenvolvimento de normas globais, protocolos e orientações para 

detectar e aprender com problemas de segurança do paciente, reduzindo os riscos 

para os futuros usuários dos serviços de saúde; o desenvolvimento e o 

conhecimento sobre saúde baseada em evidências e melhores práticas na 

segurança do paciente; direcionar trabalho técnico para refletir as prioridades de 

segurança do paciente, nos países desenvolvidos e em desenvolvimento e o 

estabelecimento dos desafios de segurança do paciente com o objetivo de mobilizar 

esforços em todo o mundo53. 

 

O primeiro desafio global da Aliança Mundial para a Segurança do Paciente (2005-

2006) foi voltado especialmente para a prevenção das IRAS em serviços de saúde 

por meio da higiene das mãos, com o tema “Uma Assistência Limpa é uma 

Assistência mais Segura” 54. 
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No Brasil, a OPAS/OMS, o Ministério da Saúde (MS) e a ANVISA vem trabalhando 

este tema após a assinatura da Declaração de Compromisso na Luta contra as 

IRAS, pelo Ministro da Saúde, em 2007.55 

 

Durante a 27ª Conferência Sanitária Pan-Americana, em 5 de outubro de 2007, foi 

emitida a Resolução CSP27.R.10, “Política e Estratégia Regional para a Garantia da 

Qualidade da Atenção Sanitária, incluindo o tema segurança do paciente. Esta 

resolução tinha o objetivo de estimular os Estados-Membros a priorizar a segurança 

do paciente e a qualidade da atenção nas políticas de saúde e programas 

setoriais56. 

 

Em 2009, a OMS definiu a data de 5 de maio para a criação da Campanha Mundial 

de higiene das mãos objetivando estimular os países-membros e os serviços de 

saúde a promoverem iniciativas sobre a higiene das mãos destinadas aos 

profissionais de saúde e aos cidadãos57. 

 

Paralelamente a estes esforços, uma organização não governamental para o ensino 

da melhoria da qualidade dos Estados Unidos, o Institute for Healthcare 

Improvement (IHI) dos EUA, fundado em 1991,58 lançou em 2005, a campanha para 

salvar 100 mil vidas, com a promoção de seis práticas voltadas para a segurança do 

paciente em milhares de hospitais nos EUA: prevenção da pneumonia associada à 

ventilação mecânica; prevenção da infecção de corrente sanguínea associada a 

cateter venoso central (CVC); prevenção da infecção de sítio cirúrgico (ISC); 

melhoria do cuidado para os pacientes que sofreram infarto agudo do miocárdio; 

prevenção de EA relacionados ao uso de medicamentos por meio da reconciliação 

medicamentosa e empregando equipes de resposta rápida59. Essa campanha foi 

encerrada em 2006 e evitou a morte de 122.000 pacientes nos hospitais 

participantes59,49.  

 

Consolidado o sucesso, o IHI lançou ainda em 2006 a campanha para prevenir 5 

milhões de EA nos pacientes, por meio da adoção de mais seis práticas de 

segurança do paciente. Essas práticas visavam à prevenção das úlceras por 

pressão (UPP), a redução das infecções por Staphylococcus aureus resistente à 
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meticilina (MRSA); à prevenção dos danos causados por medicamentos de alta 

vigilância; à redução das complicações cirúrgicas; prestar assistência baseada em 

evidência para pacientes com insuficiência cardíaca congestiva (ICC) e 

engajamento da alta administração dos serviços de saúde nesta campanha59. 

 

Outra instituição de destaque mundial é a Joint Commission. Esta instituição foi 

criada como Joint Commission on Accreditation of Hospitals (JCAH), no ano 1951, 

com base em um acordo entre o Colégio Americano de Cirurgiões, o Colégio 

Americano de Médicos, a Associação Médica Americana e a Associação Americana 

de Hospitais. O enfoque inicial foi o estabelecimento de uma série de requisitos 

(padrões) que poderiam ser avaliados voluntariamente nos hospitais por uma 

entidade independente, implicando resultados de acreditação, se os padrões fossem 

atendidos. Dessa forma, a acreditação foi uma iniciativa dos próprios profissionais, 

fundamentalmente dos médicos, para se autorregular e garantir certo nível de 

trabalho adequado60. 

 

A Joint Commission, desde 2003, vem estimulando que os serviços de saúde 

utilizem uma lista de práticas de segurança do paciente desenvolvida pelo National 

Quality Forum (NQF).49 Em 2006, a Joint Commission propôs 6 metas internacionais 

voltadas para a segurança do paciente. Uma delas é especificamente voltada para 

as IRAS: 1) identificar os pacientes corretamente; 2) melhorar a efetividade da 

comunicação entre os profissionais envolvidos na assistência do paciente; 3) 

melhorar a segurança de medicamentos de alta vigilância; 4), assegurar cirurgias 

com local de intervenção, procedimento e paciente corretos; 5) reduzir o risco de 

IRAS nos serviços de saúde e 6) prevenção das lesões causadas pelas quedas dos 

pacientes61.  

 

Outra importante instituição americana a Agency for Healthcare Research and 

Quality (AHRQ) foi criada com o objetivo de publicar as melhores práticas voltadas 

para a melhoria da qualidade, baseadas nas mais altas evidências disponíveis 

objetivando tornar a assistência à saúde de maior qualidade possível62. Essa 

Agência trabalha no Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA e junto 

com outros parceiros avalia se as evidências publicadas estão sendo 

compreendidas e utilizadas de forma correta pelos serviços de saúde.63 
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Em 2005, após a aprovação da Lei da Segurança do Paciente e Melhoria da 

Qualidade pelo Congresso Americano, autorizando a criação das Organizações de 

Segurança do Paciente, a AHRQ foi encarregada de supervisionar as organizações 

que aderiram às iniciativas de melhoria da segurança e da qualidade do cuidado ao 

paciente.59 Para tanto, a AHRQ tem recebido um alto investimento para custear 

pesquisas em segurança do paciente. Somente em 2010, o Congresso Americano 

destinou 34 milhões de dólares para AHRQ custear 22 projetos de pesquisa e de 

implementação voltados para a prevenção e controle das IRAS.64 

 

Em março  de 2013, a AHRQ publicou o relatório Making Health Care Safer II65, que 

foi uma atualização da grande revisão sistemática do Making Heath Care Safer: A 

Critical Analysis of Patient Safety Practices66, publicado em 2001, e que deu a base 

para as várias recomendações de segurança do paciente tanto dos Estados Unidos, 

nos documentos de consenso do National Quality Forum (NQF) 2003, 2006, 2009 e 

2010 67, como também algumas das soluções de segurança defendidas pela OMS e 

outros países. Este relatório, publicado em 2013, apresentou as práticas altamente 

recomendáveis para melhorar a segurança do paciente em serviços de saúde e que 

deveriam ser implantadas o mais rápido possível pelos serviços de saúde. Várias 

dessas práticas, descritas nesse Relatório, são voltadas para a prevenção e o 

controle das IRAS65. 

 

No Brasil, as primeiras discussões acerca do tema do controle das IRAS nos 

serviços de saúde começaram na década de 50. A preocupação à época se 

baseava principalmente nas medidas de controle ambiental, nos processos de 

esterilização de materiais, nas técnicas assépticas para a realização de 

procedimentos e no surgimento de microrganismos resistentes dentro dos serviços 

de saúde68.  

 

No final dos anos 60, surgem as primeiras Comissões de Controle de Infecção 

Hospitalar (CCIH) no país, dentro dos hospitais de ensino, mas somente na década 

de 80, com a ocorrência de vários eventos relativos ao tema, ocorreu a criação de 

diversas CCIHs nos hospitais brasileiros69.  
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Ainda na década de 1980, teve início a publicação de guias técnicos nacionais pelo 

MS, que também coordenou um programa de treinamento de capacitação sobre 

IRAS para 14 mil profissionais em todo o Brasil, com o apoio de Centros 

Colaboradores de alguns estados brasileiros.70 

 

O Programa de Controle de Infecção Hospitalar brasileiro começou a ser 

regulamentado em 1983, com a Portaria GM/MS nº 196/198371, que foi revogada e 

substituída pela Portaria GM/MS nº 930/199272. Em 1997, foi publicada, a Lei nº 

9431/199773, que dispunha sobre a obrigatoriedade da manutenção de um 

Programa de Controle de Infecções Hospitalares (PCIH) pelos hospitais do país e 

para isso determinava a criação da CCIH para a execução desse Programa. Para 

regulamentar essa lei foi publicada a Portaria GM/MS nº 2616, de 12 de maio de 

199832, que revogava a Portaria nº 930/92, e está em vigor até hoje.  

 

A Portaria GM/MS nº 2616/199832 reforça a exigência de manutenção das CCIH em 

todos os hospitais brasileiros, determina um quantitativo mínimo de profissionais 

para desenvolver ações voltadas para o controle das infecções hospitalares, 

levando em consideração não somente o número de leitos, mas também a 

complexidade dos serviços de saúde e ainda define competências para as 

Coordenações Nacional, Distrital, Estaduais (CECIH) e Municipais (CMCIH) de 

Controle de Infecção Hospitalar.  

 

Em 13 de outubro de 1999, após a criação da ANVISA74, a atribuição de 

coordenadora do Programa Nacional de Controle de Infecção Hospitalar (PNCIH) 

passou da Secretaria de Políticas de Saúde do MS para a Gerência de Controle de 

Riscos à Saúde, da Diretoria de Serviços e Correlatos da ANVISA, por meio da 

Portaria GM/MS nº 1.241/199975.  

 

Em 2003, foi criada a Unidade de Controle de Infecção Hospitalar (UCISA) que 

depois de uma mudança estrutural na Agencia passou a se chamar Gerência de 

Investigação e Prevenção das Infecções e dos Eventos Adversos (GIPEA). Em 

2011, com uma nova reformulação na estrutura organizacional da ANVISA o 

Programa Nacional de Controle de Infecção Hospitalar passou a ser coordenado 

http://e-legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.php?id=490
http://e-legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.php?id=587
http://e-legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.php?id=587
http://e-legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.php?id=482
http://e-legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.php?id=482
http://e-legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.php?id=482
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pela Gerência de Vigilância e Monitoramento em Serviços de Saúde (GVIMS) da 

Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saude (GGTES) desta Agência76, 77. 

 

É importante destacar que em 2001, a ANVISA iniciou um diagnóstico das ações de 

prevenção e controle de IRAS no Brasil. Essa pesquisa utilizou a aplicação de 

questionários para as instituições hospitalares e coordenações municipais de 

vigilância sanitária.  O estudo teve uma resposta importante de 61,8% das 

instituições avaliadas (4.148 de 6.714 questionários), mas com variação de resposta 

relevante entre os diferentes estados (92% no Espírito Santo e 22% em Rondônia) e 

identificou importantes questões de fragilidade estrutural para o controle de IRAS: 

um terço dos hospitais não possuía suporte de laboratório de microbiologia, sendo 

esta proporção mais acentuada no Nordeste (46%) e menos acentuada no Sudeste 

(24%), requisitos essenciais não eram atendidos por todas as instituições, como ter 

a CCIH nomeada (76%), realizar vigilância epidemiológica (77%), possuir um 

programa de controle de IRAS (77%), realizar treinamentos específicos (44%) e 

aplicar medidas de contenção de surtos (33%)48, 78, 79. 

 

Além dessa importante iniciativa, a ANVISA passou a realizar várias outras ações 

com o objetivo de avaliar a situação do PNCIH no país, focando principalmente os 

seus esforços para a estruturação das CECIH e CMCIH, incentivando a realização 

de pesquisas80 em parceria com a OPAS/OMS, promovendo capacitações e 

eventos científicos de abrangência nacional e publicando materiais educativos 

voltados para profissionais de saúde e para a população81.  

 

Com o objetivo de instrumentalizar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 

(SNVS) no monitoramento das ações do Programa de Controle de Infecção 

Hospitalar (PCIH) dentro dos hospitais a ANVISA emitiu a RDC ANVISA 

nº48/200082, que apresenta um roteiro de avaliação dos PCIHs locais. 

Em 2002, A ANVISA em parceria com a OPAS/OMS, realizou um inquérito nacional 

sobre a adequação dos laboratórios de microbiologia do Brasil, quanto a 

infraestrutura, recursos humanos, insumos, equipamentos, procedimentos, 

biossegurança e controle de qualidade. Este estudo classificou os laboratórios em 
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níveis de qualidade, de zero a cinco, sendo que a maior parte (85,4%) atingiu 

apenas o nível zero, o que significou que estes laboratórios não possuíam nem ao 

menos mínimas condições de funcionamento. Este é um fato grave e preocupante já 

que grande parte das ações tomadas pelas CCIHs e profissionais de saude 

baseiam-se nos laudos laboratoriais emitidos48,83,84 . 

Ainda com o objetivo de reduzir as IRAS nos serviços de saúde, a ANVISA publicou 

em 2010, a RDC ANVISA nº 42/201085, que torna obrigatória a disponibilização de 

preparações alcoólicas para a higiene das mãos, em local visível e de fácil acesso, 

em todos os serviços de saúde do país.  

A partir de 2010, a ANVISA iniciou um novo sistema de vigilância epidemiológica 

das IRAS em nível nacional, com a publicação de Critérios Diagnósticos Nacionais, 

para que fosse possível uma padronização dos conceitos de IRAS em todo território 

nacional e uma vigilância epidemiológica das IRAS mais fidedigna.75 

 

A Agência já havia feito uma tentativa de captar dados nacionais de IRAS por meio 

de um sistema infomatizado chamado Sistema Nacional de Informações para 

Controle de Infecção em Serviços de Saúde (SINAIS) no período de 2004 a 2009, 

porém esse projeto não avançou devido, principalmente: à falta de uma 

padronização nacional do conceito de IRAS, o que prejudicava a qualidade dos 

dados notificados; à baixa adesão das CCIHs dos hospitais brasileiros, devido a 

dificuldade de preenchimento dos formulários disponíveis no sistema; e ao sistema 

nao ser web, o que trazia muitos problemas durante o envio dos dados mensais, 

inviabilizava a manutenção do sistema em tempo hábil e não dava acesso aos 

dados em tempo real para as CECIHs e CMCIHs86.  

 

De 2008 a 2010, a ANVISA coordenou vários Grupos de Trabalho (GT) formado por 

especialistas na área de controle de infecção hospitalar de todo Brasil com o 

objetivo de definir critérios diagnósticos nacionais de IRAS. Após a publicação 

destes critérios em 2010, passou a ser obrigatória a notificação mensal de Infecções 

Primárias da Corrente Sanguínea (IPCS) associadas ao uso de cateter venoso 

central identificadas em pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva 
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adulto, pediátrica e neonatal de todo o Brasil, por meio de formulários eletrônicos 

disponibilizados pela ANVISA75.  

Em 2011, a ANVISA publicou a RDC ANVISA nº 63/2011, que dispõe sobre os 

requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde. Esta 

norma determina que todos os serviços de saúde devem estabelecer estratégias e 

ações voltadas para segurança do paciente, tais como: mecanismos de identificação 

do paciente; orientações para a higiene das mãos; ações de prevenção e controle 

de eventos adversos relacionados à assistência à saúde; mecanismos para garantir 

a segurança cirúrgica; orientações para a administração segura de medicamentos, 

sangue e hemocomponentes; mecanismos para prevenção de quedas dos 

pacientes; mecanismos para a prevenção de úlceras por pressão; e estímulo a 

participação do paciente na assistência prestada87. 

Em 2012, a ANVISA também tornou obrigatória a notificação de marcadores de 

resistência microbiana identificados nas IPCS laboratorialmente confirmadas 

identificadas pelos hospitais que possuíam leitos de UTI75. Estes marcadores foram 

definidos pela Câmara Técnica de Resistência Microbiana em Serviços de Saúde 

(CATREM), órgão coordenado pela GGTES, que foi criado por meio da Portaria nº 

1.237, de 23 de agosto de 201288, com a finalidade de prestar assessoria à diretoria 

colegiada da ANVISA na elaboração de normas e medidas para o controle e 

prevenção da resistência microbiana em serviços de saúde no país.  

 

Em 1º de Abril de 2013, foi publicada a Portaria GM MS nº 529/2013 que instituiu o 

Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), com o objetivo geral de 

contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos 

de saúde do território nacional. 89 

 

E em julho de 2013, a ANVISA publicou a RDC ANVISA nº 36/20134 que instituiu 

ações para a segurança do paciente em serviços de saúde, com o objetivo de 

promover a segurança do paciente e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde 

do Brasil. Esta norma tornou obrigatória a criação do Núcleo de Segurança do 

paciente (NSP) em todos os serviços de saúde do país (excluindo dessa 

obrigatoriedade apenas alguns serviços como os consultórios individualizados, 
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laboratórios clínicos e os serviços móveis e de atenção domiciliar). Os NSP 

deveriam, segundo essa norma, elaborar os Planos de Segurança do Paciente 

(PSP) e estabelecer estratégias e ações de gestão de risco para a prevenção e o 

controle de eventos adversos, incluindo as IRAS. 

 

Logo depois, em novembro de 2013, foi publicada a RDC ANVISA n° 53/201390, que 

ampliou o prazo para a estruturação dos NSPs e para o início da notificação mensal 

dos EA por meio dos sistemas informatizados disponibilizados pela ANVISA. Essas 

notificações deveriam ser feitas pelo Sistema de Notificações em Vigilância 

Sanitária (NOTIVISA) e pelos formulários eletrônicos Formsus/Datasus/MS, 

disponibilizados pela Agência. 

 

Ainda em 2013, a Comissão Nacional de Prevenção e Controle de Infecção 

Relacionada à Assistência à Saúde (CNCIRAS), criada por meio da Portaria nº 158, 

de 15 de agosto de 201291  e coordenada pela ANVISA, elaborou o Programa 

Nacional de Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à 

Saúde – PNPCIRAS com o objetivo de reduzir, em âmbito nacional, a incidência de 

IRAS e a resistência microbiana em serviços de saúde. Para tanto, foram 

estabelecidos alguns objetivos para o biênio 2013-2015: I. Reduzir Infecções 

Primárias da Corrente Sanguínea (IPCS); II. Reduzir Infecções do Sítio Cirúrgico 

(ISC); III. Estabelecer mecanismos de controle sobre a Resistência Microbiana (RM) 

em Serviços de Saúde. 

Neste mesmo ano, a ANVISA publicou dois Manuais da Série Segurança do 

Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde: Critérios Diagnósticos de Infecção 

Relacionada à Assistência à Saúde e Medidas de Prevenção de Infecção 

Relacionada à Assistência à Saúde. Esses materiais foram elaborados a partir da 

participação de dezenas de especialistas de todo o Brasil, entre 2008 e 2013 e 

tornaram-se importantes ferramentas para orientar a instituição de um sistema 

nacional de vigilância, o monitoramento das IRAS e para a adoção de medidas 

baseadas em evidências para a prevenção e o controle das IRAS nos serviços de 

saúde do Brasil18,92. 
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Outras importantes associações brasileiras tem realizado um importante trabalho na 

área de controle de infecções no país. A Associação Brasileira dos Profissionais em 

Controle de Infecções e Epidemiologia Hospitalar (ABIH)19 é uma organização 

profissional que representa os profissionais que atuam no controle de infecção e 

epidemiologia hospitalar de todo o Brasil, por meio de suas associações regionais. 

Algumas destas tem se destacado como grandes agregadoras de conhecimento 

dentro de seus estados, fomentadoras de pesquisas, publicando diversos materiais 

didáticos de excelente qualidade e promovendo capacitações de grande importância 

para a formação dos profissionais em todo o Brasil. Entre as associações que mais 

se destacam podemos citar a Associação Paulista de Epidemiologia e Controle de 

Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (APECIH)20, a Associação Gaúcha de 

Profissionais em Controle de Infecção Hospitalar (AGIH)93, Associação Mineira de 

epidemiologia e Controle de Infecções (AMECI)94, Associação de Estudos em 

controle de Infeccao Hospitalar do Estado do Rio de Janeiro (AECIHERJ)95, 

Associação Paranaense de Controle de Infecção Hospitalar (APARCIH)96, entre 

outras. 

Mesmo com todos esses esforços já empreendidos por diversos atores no Brasil, 

sempre existem oportunidades de melhoria a serem trabalhadas. Sabe-se que no 

contexto dos serviços de saúde brasileiros a adesão à vigilância, ao monitoramento 

e às medidas de prevenção das IRAS apresentam-se em diferentes níveis, mas 

como esse é um grave problema de qualidade do cuidado que causa um grande 

número do mortes todos os anos em nosso país, as estratégias de gestão da 

qualidade podem ser úteis para o enfrentamento desses agravos. 

 

 

2.3. Programas de Gestão da Qualidade em serviços de saúde e sua potencial 

utilidade para a melhoria da prevenção de IRAS. 

 

Um programa de Gestão da Qualidade (GQ) é o conjunto de elementos estruturais e 

de atividades que tem como fim específico a melhoria contínua da qualidade.27 

 

Existem vários modelos para representar as atividades de um programa de GQ 

como: 
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- a Trilogia de Juran, elaborada por Joseph Moses Juran, considerado o pai da 

qualidade: planejamento (atividade de desenvolver produtos e processos 

necessários para satisfazer as necessidades dos clientes), controle (avaliar o 

desempenho e atuar sobre as divergências) e melhoria (meio de elevar o 

desempenho de qualidade a níveis sem precedentes: inovação)27 

 

- os Ciclos de Garantia de Qualidade, que representam quase perfeitamente as 

atividades dos ciclos de melhoria, mas são difíceis de entender quando o problema 

de qualidade não é do tipo clínico27; e   

 

- o Ciclo de Shewart, que William Edwards Deming (considerado o pai do controle 

de qualidade moderno) popularizou no Japão, em 1989 e que atualmente se 

conhece como PDCA (Plan-Do-Check-Act) ou Ciclo de Deming. Os Ciclos de 

Deming também são conhecidos nos serviços de saúde como PDSA (Planejar-

fazer-estudar-agir), termo popularizado pelo IHI dos EUA, e foi baseado 

fundamentalmente no desenho de inovações (Plan, planejar), que depois se deve 

implantar em uma pequena escala (Do, fazer) e medir seus efeitos (Check, 

comprovar ou estudar) para depois incorporar os pontos positivos na rotina da 

produção desse produto ou serviço (Act, agir); 27 

 

Os ciclos PDSA fornecem uma estrutura para o teste interativo de mudanças para 

melhorar a qualidade dos sistemas e é amplamente aceito na melhoria da saúde, no 

entanto, há pouca avaliação abrangente de como o método é aplicado. Até bem 

pouco tempo atrás não havia critérios formais de avaliação da aplicação ou o relato 

de ciclos PDSA. Somente nos últimos anos, por meio de orientações do Standards 

for Quality Improvement Reporting Excellence (Squire) 97,98 que os quadros de 

orientações para a publicação consideram explicitamente a descrição da aplicação 

dos ciclos PDSA e outras intervenções estruturadas de melhoria da qualidade. 

Esses critérios são necessários para apoiar e avaliar a aplicação efetiva de ciclos 

PDSA e aumentar a sua legitimidade como um método científico para a melhoria.99 
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As atividades que compõem o processo de melhoria contínua da qualidade são 

agrupadas em 3 componentes, de acordo com a Trilogia de Juran27:  

 

1. Melhoria da qualidade: objetiva solucionar problemas ou aproveitar 
oportunidades de melhoria,  

2. Controle da qualidade: objetiva identificar problemas ou oportunidades de 
melhoria; e  

3.  Planejamento da qualidade: objetiva prevenir problemas de qualidade. 

 

Esses três pontos de partida correspondem a três áreas de atividades diferentes 

dentro do Programa de GQ adaptado aos serviços de saúde: ciclos de melhoria, 

monitoramento e planejamento da qualidade, respectivamente. 27 

 

Os Ciclos de Melhoria da qualidade começam com a identificação de uma 

oportunidade de melhoria em algum aspecto dos serviços oferecidos (o denominado 

“problema” de qualidade). A partir do momento em que o tema estudado 

(“oportunidade de melhoria” ou “problema” de qualidade) é identificado e definido, o 

objetivo das atividades consequentes deve ser elevar o nível de qualidade do 

aspecto avaliado até os níveis máximos permitidos pelo contexto do centro que 

presta os serviços. Ou seja, deve-se “aproveitar” a oportunidade de melhoria ou 

“solucionar” o problema identificado27.  

 

O ciclo de melhoria é uma atividade imprescindível nos Programas de GQ. De forma 

simplificada, a sequência cíclica das atividades para um Ciclo de Melhoria da 

Qualidade é27: (Figura 2) 

 

Passo 1: Identificação e priorização da oportunidade de melhoria.  

Passo 2: Análise do problema de qualidade.  

Passo 3: Avaliação da qualidade  

Passo 4: Intervenção para melhorar  

Passo 5: Reavaliação e registro da melhoria conseguida. 

Depois da reavaliação, pode-se decidir monitorar, reanalisar o problema, nos casos 

em que não foi possível melhorar, ou aplicar outros ciclos de melhoria sobre um 

aspecto ou um serviço diferente.  
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Figura 2: Fases de um Ciclo de Melhoria da Qualidade. 

 

Fonte: Adaptado de Saturno, P. J., 2008 e Gama, Z.A.S, 2015. 

 

 

Apesar da ampla divulgação das medidas baseadas em evidências e das ações 

regulatórias voltadas para o controle e a prevenção das IRAS, sabe-se pouco sobre 

como induzir a adoção dessas medidas de forma ampla e sustentada pelos 

profissionais que atuam nos serviços de saúde.  

 

Um relatório da OMS sobre como tomar decisões estratégicas para melhorar a 

qualidade do cuidado em saúde, publicado em 2006100, reforça que gestores de 

saúde têm que realizar uma análise organizada das necessidades de saúde, definir 

objetivos e metas de qualidade e precisam trabalhar com as opções para 

intervenções a fim de construir uma estratégia de qualidade própria. Para tanto este 

documento identifica seis domínios, genéricos e inter-relacionados, que são 

destinados a ajudar os decisores políticos a avaliar os problemas de qualidade em 

um nível mais estratégico (Figura 3). São eles: desenvolver liderança em todos os 

níveis, gerar informação útil para a tomada de decisão, estimular a participação de 

usuários (pacientes/população), regular e estabelecer padrões mediante normas e 
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protocolos, proporcionar capacidade organizacional com estruturas básicas para a 

qualidade e implantar modelos assistenciais integrais para a saúde100.  

 

Esse relatório ainda informa que muitos países enfatizam fortemente apenas um 

destes domínios em seu trabalho de qualidade como, por exemplo, a regulação dos 

serviços de saúde, nos moldes realizados pela ANVISA. Regular, estabelecer 

normas ou protocolos e monitorar a adesão dos serviços de saúde a elas é vista 

como uma intervenção essencial para melhorar a qualidade do sistema de saúde, 

porém não é suficiente, Segundo o relatório, é muito importante que todas as 

estratégias-chave sejam utilizadas com o objetivo de melhorar a qualidade da 

assistência à saúde100. 

 

 

 

 

Figura 3: Estratégias-chave para melhoria da qualidade em sistemas de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de WHO - Quality of Care A process for making strategic choices in health 

systems. Bengoa R.; Kawar. R.; Key P.; Leatherman S.; Massoud R.; Saturno P., 2006. 
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Inserida na estratégia de regular externamente e estabelecer padrões, no início dos 

anos 90, a acreditação surgiu como uma estratégia para a melhoria da qualidade 

dos serviços de saúde no Brasil. Em 1994, o MS estabeleceu o Programa Brasileiro 

de Qualidade e Produtividade (PBQP) e a Comissão Nacional de Qualidade e 

Produtividade em Saúde (CNQPS), que desempenharam importante papel na 

instituição da acreditação no país. Porém, mesmo depois de tantos anos ainda 

temos pouquíssimos hospitais acreditados em nosso país101. Existem 3 instituições 

acreditadoras que atualmente trabalham no Brasil que são a Organização Nacional 

de Acreditação (ONA), a Joint Commission International, representada pelo 

Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA) e a Canadian Council on Healthcare 

Services Accreditation, representada pelo Instituto Qualisa de Gestão102. 

 

Além da promoção externa da qualidade por meio da acreditação, outros tipos de 

experiências vêm sendo realizadas ao redor do mundo utilizando estratégias da 

gestão da qualidade (GQ) e conhecimentos da chamada Ciência da Melhoria 

(Improvement Science), ou Pesquisa de Implementação (Implementation Research), 

para melhorar a prevenção de IRAS nos serviços de saúde.103 

 

Alguns estudos tem feito a análise da implementação de estratégias de melhoria da 

qualidade como educação voltada para o corpo clínico, educação do paciente, o uso 

de auditoria e feedback, lembretes clínicos, mudança organizacional (incluindo a 

revisão de papéis profissionais, mudanças de pessoal e gestão da qualidade total / 

melhoria contínua da qualidade), o uso de incentivos financeiros ou regulamentares, 

entre outras104. 

 

Porém, como a grande maioria dos estudos foram realizados em apenas um serviço 

de saúde usando a metodologia de avaliação antes e depois, com apenas uma 

medição na linha do tempo, os autores dos estudos não podem afirmar que a 

utilização dessas ferramentas tem influência direta na redução das taxas de IRAS 

desses serviços 103, 104 

. 

O que se pode verificar é que várias dessas estratégias tem sido implementadas, 

sozinhas ou de forma combinada e tem melhorado claramente a adesão a medidas 

de prevenção a infecções específicas, como por exemplo, para a redução das 
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infecções de sítio cirúrgico em alguns serviços de saúde onde a maioria dos estudos 

foram direcionados para a realização da correta profilaxia antibiótica usando 

combinações de intervenções educacionais, auditoria e feedback e lembretes 

médicos, mas não foram relatadas estratégias de melhoria da qualidade que 

claramente foram eficazes em reduzir as taxas de infecção cirúrgica ou melhorar a 

adesão a outras intervenções preventivas específicas.104 

 

Já outros estudos sobre prevenção de IPCS associada a cateter central que 

utilizaram intervenções educativas voltadas para os médicos pareceram eficazes em 

reduzir as taxas desta infecção. A estratégia utilizada foi a combinação de educação 

para os profissionais do serviço de saúde com uma lista de verificação da adesão às 

práticas de prevenção de IRAS durante a inserção do cateter, que permitia que os 

enfermeiros interrompessem o procedimento se a lista de verificação não fosse 

seguida de forma correta104
. 

Outros estudos voltados para a prevenção de Pneumonia associada à Ventilação 

Mecânica (PAV) incluíram a utilização de intervenções educativas como o uso de 

aplicativos para internet e o uso de vídeos tutoriais voltados para os profissionais de 

saúde e foi relatada uma redução deste tipo de infecção dentro dos serviços de 

saúde avaliados, porém como os estudos não foram controlados não se pode 

concluir que essas medidas foram realmente eficazes104.  

 

Estudos sobre a prevenção de Infecção do Trato Urinário (ITU) associada a cateter 

urinário de demora demonstraram que o uso de impressos ou lembretes eletrônicos 

emitidos para os médicos pelos computadores parecem ter sido eficazes para 

reduzir a duração do cateterismo vesical dos pacientes103,104.  

 

Outro estudo afirma que a intervenção de melhoria da qualidade contendo várias 

iniciativas associadas como a criação de uma CCIH e o estímulo à higiene das 

mãos dos profissionais reduziram as taxas de IRAS, tempo de permanência e 

mortalidade na UTI pediátrica do hospital e ainda mais importante, os efeitos da 

intervenção foram mantidos ao longo do tempo. Em comparação com o período pré-

intervenção, no período de intervenção, as taxas de infecção de corrente sanguínea 
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associada a cateter central diminuiram de 8,1 para 6/1000 Cateter Venoso Central-

dias (p = 0,640), pneumonia associada à ventilação mecânica diminuiu de 28,3 para 

10,6 / 1.000 dias ventilação (p = 0,005), e infecção do trato urinário associada a 

cateter diminuiu de 23,3 para 5,8 / 1.000 urinário cateteres-dias (p <0,001). Além 

disso, o tempo de internação diminuiu de 18,56 para 14,57 dias (p = 0,035) e 

mortalidade diminuiu de 5,1% para 3,3% (p = 0,056) 105. 

 

Aqui no Brasil, em 2015, a ANVISA, em conjunto com as coordenações de 

Vigilância Sanitária  Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, publicou o Plano 

Integrado para a Gestão Sanitária da Segurança do Paciente em Serviços de 

Saúde: Monitoramento e Investigação de EA e Avaliação de Práticas de Segurança 

do Paciente, cujo objetivo é integrar as ações do SNVS para a gestão da segurança 

do paciente em serviços de saúde do país visando à identificação e redução de 

riscos relacionados à assistência à saúde, incluindo a prevenção e o controle das 

IRAS. Uma das ações previstas nesse Plano é a realizacao de ciclos de 

autoavaliação anuais de todos os hospitais que possuem leitos de UTI com o 

objetivo de priorizar ações de VISA voltadas a esses serviços e para orientar a 

tomada de decisão do SNVS106. 

 

No entanto, ainda não temos evidências sobre a efetividade destas estratégias de 

gestão da qualidade quando utilizadas de forma externa e aplicadas a um conjunto 

de hospitais em nível nacional, por exemplo, em iniciativas de regulação. 

 

Assim, considerando a importância das IRAS para a segurança do paciente, as 

dificuldades de implantação das recomendações preventivas já amplamente 

divulgadas no mundo e no Brasil, as possibilidades de estimular a adesão a essas 

práticas baseadas em evidências por meio de estratégias de GQ, este estudo se 

propôs a responder a seguinte pergunta: será que uma intervenção baseada na 

utilização da metodologia de um ciclo de melhoria da qualidade, realizada pela 

ANVISA de forma externa e com abrangência nacional, pode induzir a melhoria das 

ações de prevenção realizadas pelas CCIHs dos hospitais brasileiros? 
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3. OBJETIVOS 

 

 

Objetivo geral:  

Promover a melhoria da adesão às recomendações de prevenção das IRAS 

implementadas pelas Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) dos 

hospitais brasileiros. 

 

Objetivos específicos:  

1. Avaliar a qualidade da prevenção de IRAS realizada pelas CCIHs nos 

hospitais brasileiros com leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI);  

 

2. Testar o efeito de uma intervenção de melhoria da qualidade sobre adesão a 

recomendações baseadas em evidência para prevenção de IRAS;   

 

3. Identificar fortalezas e fragilidades na prevenção de IRAS que devem ser 

priorizadas na continuidade das ações de regulação nacional. 
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4. METODOLOGIA 
 

Serão seguidas as diretrizes SQUIRE107 para o relato deste trabalho. Estas 

diretrizes fornecem um padrão para relatar novos conhecimentos sobre como 

melhorar a qualidade da assistência à saúde. 

 

 
4.1. Contexto 

Este trabalho foi coordenado pela Gerência de Vigilância e Monitoramento em 

Serviços de Saúde (GVIMS) da Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de 

Saúde (GGTES) da ANVISA100. A GGTES/ANVISA tem a responsabilidade de 

realizar a regulação sanitária dos serviços de saúde no Brasil, em parceria com as 

coordenações de Vigilância Sanitária (VISA) do Distrito Federal - DF, de estados e 

de municípios. Já a GVIMS/GGTES/ANVISA tem o papel de regular as ações de 

prevenção e controle de IRAS no nível nacional, além de realizar a vigilância e o 

monitoramento das taxas de IRAS, resistência microbiana (RM) associada às IRAS 

e a outros EA associados à assistência a saúde dentro dos serviços de saúde 

brasileiros108.  

 

No DF, nos estados e nos municípios do país existem representantes do SNVS que 

executam as ações de VISA definidas no nível nacional ou local. Além disso, de 

acordo com o previsto na Portaria GM MS n°. 2616/1998, em cada hospital do Brasil 

existe uma CCIH que é coordenada pelas CMCIHs, CECIHs e pela ANVISA.   

 

Este estudo foi direcionado para as CCIHs dos hospitais que tinham pelo menos 1 

leito de UTI, pois no contexto brasileiro são hospitais prioritários para a promoção e 

monitoramento das ações de segurança do paciente pelo Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária (SNVS), desde 2010, devido ao seu grau de complexidade e 

risco para os pacientes. Atualmente, existem 6.146 hospitais gerais e especializados 

no Brasil e destes 1.869 com pelo menos um leito de UTI adulto, pediátrica ou 

neonatal, segundo o CNES/DATASUS/MS de março de 2016.  
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4.2. Intervenção 

 

Foi realizado um ciclo de melhoria da qualidade nacional voltado para as ações de 

prevenção das IRAS executadas pelas CCIHs dos hospitais com leitos de UTI 

adulto, pediátrica e neonatal de todo o Brasil, entre os meses de janeiro de 2015 a 

abril de 2016. Esta intervenção foi de iniciativa externa, coordenada pela ANVISA 

em colaboração com as CECIHs de estados e do DF e tinha como foco principal 

promover a melhoria das ações de prevenção de IRAS desenvolvidas pelas CCIHs 

dos hospitais com leitos de UTI. 

 

O ciclo de melhoria da qualidade realizado teve basicamente cinco fases (Figura 2). 

Em cada uma dessas fases, foram utilizados conhecimentos da ciência da melhoria, 

gestão da mudança, ferramentas da gestão da qualidade, entre outros.  

 

Fase 1: Identificação e priorização da oportunidade de melhoria. 

 

Em janeiro de 2015, foi utilizada a técnica de grupo nominal, que é uma técnica de 

consenso, para determinar qual seria a oportunidade de melhoria a ser trabalhada 

pela ANVISA nesse Ciclo de Melhoria da qualidade nacional. Os profissionais que 

trabalham na GVIMS/GGTES/ANVISA entraram em consenso que a oportunidade 

de melhoria a ser priorizada no ciclo nacional de melhoria da qualidade seria: 

dificuldade das Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) na 

implementação das ações de prevenção e controle de Infecções Relacionadas à 

Assistência à Saúde (IRAS). 

 

 

Fase 2: Análise da oportunidade de melhoria. 

 

A oportunidade de melhoria priorizada foi analisada pelos membros da 

GVIMS/GGTES/ANVISA de forma qualitativa com a ajuda da ferramenta da 

qualidade Diagrama de causa e efeito ou Diagrama de Ishikawa. Posteriormente, as 

causas da oportunidade de melhoria foram classificadas em imodificáveis e 
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modificáveis (hipotéticas ou com evidência científica prévia), para qualificar a 

tomada de decisão em relação a intervenções diretas ou a necessidade de 

avaliação sobre as causas do problema. 

 

 

Fase 3: Avaliação da qualidade. 

 

Nesta fase foram elaborados e validados 11 critérios de qualidade sobre a 

prevenção de IRAS que fariam parte de um formulário eletrônico de avaliação. Foi 

realizado o desenho e a execução de um estudo de corte transversal para avaliação 

nacional da qualidade das ações realizadas pelas CCIHs dos hospitais com leitos de 

UTI durante o período de 01/03/2015 a 15/04/2015. 

 

Fase 4: Intervenção para melhorar. 

 

Essa fase durou aproximadamente 10 meses (16 de abril de 2015 a 28 de fevereiro 

de 2016) e consistiu na elaboração e implementação de um plano de intervenção 

nacional para a melhoria da qualidade.  

 

Para o desenho do plano, foram utilizados os resultados da avaliação da qualidade 

da fase anterior do projeto (fase 3), realizada em 2015 (analisando os critérios de 

qualidade prioritários de melhoria apresentados em um Diagrama de Pareto 

nacional), e um método de planejamento participativo. Durante uma reunião com a 

equipe da GVIMS/GGTES/ANVISA foi proposta a realização de um brainstorming 

(tempestade de ideias), com o objetivo de extrair do grupo as ações que poderiam 

ser desenvolvidas no projeto nacional de intervenção.  Posteriormente todas as 

propostas foram distribuídas em um Diagrama de Afinidades, onde todas as 

possíveis intervenções a serem implementadas pela ANVISA e pelas CECIHs foram 

agrupadas nas seguintes linhas estratégicas: protocolos e divulgação, capacitação, 

monitoramento e participação dos pacientes/acompanhantes (Apêndice 3). A partir 

deste Diagrama foi possível a elaboração de outro instrumento, o Diagrama de 

Gantt (Apêndice 4). Este novo Diagrama auxilia no planejamento das ações que 

serão realizadas de forma sistematizada, define quem serão os responsáveis por 
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cada uma das ações e apresenta qual será o prazo para a finalização de cada 

atividade proposta109. 

 

Estas foram as ações previstas na fase de intervenção para serem realizadas pela 

ANVISA em colaboração com as CECIHs e outras entidades: 

 

 Realizar reunião com o Grupo de Trabalho para a elaboração do Protocolo 
Nacional de prevenção de IRAS: IPCS associada à CVC.  

 Realizar reunião com o Grupo de Trabalho para a elaboração do Protocolo 
Nacional de prevenção de IRAS: ITU associada ao uso de cateter urinário. 

 Realizar reunião com o Grupo de Trabalho para a elaboração do Protocolo 
Nacional de prevenção de IRAS: Infecções Respiratórias relacionadas ao uso 
de ventilação mecânica.  

 Realizar reunião com o Grupo de Trabalho sobre Infecção em Neonatologia: 
revisão dos Critérios e publicação de Manual de Prevenção de IRAS em 
Neonatologia. 

 Realizar reunião com GT (AMIB, SBI, ABIH, CATREM) para elaboração de 
Protocolo Nacional de uso de antimicrobianos. 

 Validação das propostas de Protocolos Nacionais de prevenção de IRAS e Uso 
de Antimicrobianos na CNCIRAS. 

 Revisão bibliográfica, diagramação e publicação dos Protocolos Nacionais de 
prevenção de IRAS. 

 Encaminhamento de todos os resultados da 1ª avaliação nacional para todas as 
27 CECIHs (lista de hospitais, todas as respostas por hospital, Diagrama de 
Pareto por Estado e Nacional). 

 Encaminhamento do Diagrama de Pareto Nacional e o Diagrama de Gantt 
estadual para todos os hospitais que responderam ao formulário da 1ª 
avaliação. 

 Encaminhamento do Diagrama de Gantt nacional para todas as CECIH. 

 Realizar videoconferência com as CECIH para avaliar as ações de estímulo que 
estão sendo promovidas localmente para a adoção de medidas voltadas para a 
melhoria das ações implementadas pelos serviços de saúde com leitos de UTI. 

 Estimular a realização de reuniões e visitas técnicas das CECIH nos serviços de 
saúde com leitos de UTI para promover a elaboração e a implementação dos 
Protocolos de Prevenção de IRAS nos serviços de saúde.  

 Elaborar e divulgar formulário eletrônico para que as CECIHs possam informar 
quais ações estão sendo promovidas para a solução dos principais problemas 
(mais vitais) identificados no Diagrama de Pareto da UF. 

 Disponibilização de vídeo aula, com linguagem adaptada, no sitio eletrônico da 
ANVISA, sobre a prevenção e o controle de IRAS para: 
- Profissionais da higiene e limpeza dos serviços de saúde. 

- Profissionais que atuam nas UTIs. 

 Participar de eventos científicos e de capacitação promovidos pelo SNVS ou 
outras instituições com o objetivo de divulgar os resultados nacionais do Ciclo 
de Melhoria, e promover o PNPCIRAS e o PNSP. 
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 Publicação de instrutivo para o monitoramento do consumo de preparações 
alcoólicas na UTI. 

 Divulgação do Instrutivo e do link de notificação mensal do consumo de 
preparações alcoólicas (Formsus). 

 Realização do Projeto: Estados em Foco para avaliar a estrutura dos Programas 
estaduais de controle de infecção hospitalar e propor melhorias para as CECIH 
dos estados da Região Norte e Nordeste. 

 Avaliação dos Planos de Ação encaminhados pelos estados após a avaliação 
realizada pelo Projeto Estados em Foco e realizar monitoramento da execução 
das ações previstas nos Planos de Ação estaduais. 

 Elaboração de minuta de folder e cartaz com orientações voltadas para a 
segurança do paciente para pacientes/acompanhantes. 

 Envio de minuta dos materiais para revisão bibliográfica, diagramação e 
impressão para a OPAS. 

 Disponibilização dos materiais no sítio eletrônico da ANVISA. 

 Envio de materiais para as CECIH, ABIH, SBI e AMIB. 

 Apoio as CECIH nas capacitações locais voltadas para os serviços de saúde. 
 

 

O Diagrama de Gantt nacional apresenta as ações que foram realizadas dentro do 

prazo previsto e estão destacadas em verde, as ações que já foram iniciadas, mas 

ainda não foram finalizadas que estão marcadas de amarelo e as ações 

apresentadas em vermelho que, infelizmente, ainda não puderam ser iniciadas 

(Apêndice 4). 

 

Várias ações que estavam previstas neste projeto de intervenção conseguiram ser 

concluídas no período de abril de 2015 a fevereiro de 2016, outras foram iniciadas 

nesse período, mas ainda não foram concluídas, e outras não foram iniciadas, 

devido principalmente à falta de recursos financeiros. 

 

 

Passo 5: Reavaliação e registro da melhoria conseguida. 

Esta fase de reavaliação, que ocorreu no período de 01/03/2016 a 15/04/2016, 

segue uma metodologia comparável com a da 1ª avaliação (corte transversal, 

mesmos critérios de avaliação e mesmo formulário eletrônico) e tem por objetivo 

analisar o efeito do projeto de intervenção, mediante a comparação dos dados da 1ª 

avaliação, antes da intervenção, com os da 2ª avaliação, depois da intervenção. 
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4.3. Critérios de avaliação da qualidade  

 

Logo após a classificação das possíveis causas encontradas para a oportunidade 

de melhoria escolhida para fazer parte deste ciclo de melhoria, a equipe da 

GVIMS/GGTES/ANVISA, utilizando algumas causas pontuadas como modificáveis, 

definiu uma lista com 11 critérios de qualidade das ações de prevenção de IRAS, 

todos baseados nas melhores evidências disponíveis, que poderiam fazer parte da 

avaliação das ações já desenvolvidas pelas CCIHs dos hospitais brasileiros com 

leitos de UTI.  

 

A construção dos critérios foi realizada de forma participativa, com a colaboração de 

4 profissionais da GVIMS/GGTES/ANVISA (3 enfermeiros, 1 farmacêutica) e um 

especialista em gestão da qualidade da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN). A validade dos critérios foi uma preocupação para a equipe, assim 

foram analisadas pelo grupo as validades de face (relevância lógica ou aparente 

para a prevenção de IRAS), de conteúdo (relacionado com alguma dimensão da 

qualidade, necessidades e expectativas dos pacientes) e de critério (evidência 

científica atualizada que o justifica) para todos os critérios elencados110.  

 

Os 11 critérios, suas exceções e esclarecimentos são apresentados no Quadro 1. 

Alguns desses critérios questionavam sobre a conformidade no momento 

simultâneo à avaliação (critérios: 2, 3, 4, 5, 6 e 10) e outros eram retrospectivos 

(critérios: 1, 7, 8, 9 e 11). 
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Quadro 1: Critérios de avaliação da qualidade das ações de prevenção das IRAS nos hospitais com leitos de UTI. 

CRITÉRIO DE 
QUALIDADE 

TIPO DE 
CRITÉRIO / 

PREVISTO EM 
NORMAS 

NACIONAIS 

ESCLARECIMENTOS 

VIGILÂNCIA DE IRAS 

1. Realizar a notificação 
das IRAS, regularmente, 
baseando-se nos critérios 
diagnósticos nacionais (I). 
 
 

Processo / 
Sim (desde 1998) 

A notificação das IRAS deve ser realizada mensalmente, até o 15º dia útil após o mês de vigilância por meio dos 
formulários disponibilizados pela ANVISA. 
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/895c310042fd60328841af348b3626d1/FORMUL%C3%81RIOS+DE+NOTIFI
CA%C3%87%C3%83O+INFEC%C3%87%C3%95ES+RELACIONADAS+%C3%80+ASSIST%C3%8ANCIA+%C3%80+S
A%C3%9ADE+2014+-+19+02+2014.pdf?MOD=AJPERES 
A CCIH pode comprovar a notificação mensal por meio da apresentação das cópias das 06 últimas notificações 
sequenciais encaminhadas para a ANVISA. 

PROTOCOLOS BÁSICOS DE PREVENÇÃO DE IRAS 

2. Existência de protocolo 
institucional implantado para a 
prevenção de Infecção Primária 
de Corrente Sanguínea Associada 
ao uso de cateter venoso central 
(I). 

Estrutura / Não Entende-se por protocolo institucional implantado a existência de documento próprio do hospital sobre o item avaliado. 
Aceita-se que o documento tenha no máximo 3 anos de data de publicação ou revisão. 
Este Protocolo pode estar incluído no conteúdo (capítulo) de um Protocolo geral do serviço de saúde. 
O protocolo deve conter minimamente, orientações para: 
1. Higiene das mãos.  
2. Precauções de barreira máxima para a inserção do cateter: uso gorro, máscara, avental e luvas estéreis e campos 
estéreis grandes que cubram toda área a ser puncionada.  
3. Preparo da pele com gluconato de clorexidina a 2%. 
4. Seleção do sítio de inserção de Cateter Venoso Central (CVC): utilização da veia subclávia como sítio preferencial 
para CVC não tunelizado. 
5. Revisão diária da necessidade de permanência do CVC, com pronta remoção quando não houver indicação. 
6. Cuidados na manutenção do cateter: fixação do cateter, desinfecção de conectores antes de serem acessados, 
cuidados com o curativo da inserção do cateter, inspeção diária do sítio de inserção do CVC e higiene das mãos antes e 
após o manuseio do acesso vascular. 
 

3. Existência de protocolo 
institucional implantado para a 
prevenção de Infecção do trato 
urinário relacionado ao uso de 
cateter urinário de demora (I). 
 

Estrutura / Não Entende-se por protocolo institucional implantado a existência de documento próprio do hospital sobre o item avaliado. 
Aceita-se que o documento tenha no máximo 3 anos de data de publicação ou revisão. 
Este Protocolo pode estar incluído no conteúdo (capítulo) de um Protocolo geral do serviço de saúde. 
O protocolo deve conter minimamente, orientações para: 
- Higiene das mãos antes e após a inserção do cateter e qualquer manuseio do sistema ou do sítio; 
- definição de critérios para indicações do uso de cateteres urinários; 
- orientações para a inserção, cuidados e manutenção do cateter urinário.  
 

4. Existência de protocolo 
institucional implantado para a 
prevenção de infecção do trato 
respiratório relacionado ao uso de 
ventilação mecânica (I). 

Estrutura / Não Entende-se por protocolo institucional implantado a existência de documento próprio do hospital sobre o item avaliado. 
Aceita-se que o documento tenha no máximo 3 anos de data de publicação ou revisão. 
Este Protocolo pode estar incluído no conteúdo (capítulo) de um Protocolo geral do serviço de saúde. 
O protocolo deve conter minimamente, orientações para: 
a. Manter os pacientes com a cabeceira elevada entre 30 e 45

0   
 

http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/895c310042fd60328841af348b3626d1/FORMUL%C3%81RIOS+DE+NOTIFICA%C3%87%C3%83O+INFEC%C3%87%C3%95ES+RELACIONADAS+%C3%80+ASSIST%C3%8ANCIA+%C3%80+SA%C3%9ADE+2014+-+19+02+2014.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/895c310042fd60328841af348b3626d1/FORMUL%C3%81RIOS+DE+NOTIFICA%C3%87%C3%83O+INFEC%C3%87%C3%95ES+RELACIONADAS+%C3%80+ASSIST%C3%8ANCIA+%C3%80+SA%C3%9ADE+2014+-+19+02+2014.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/895c310042fd60328841af348b3626d1/FORMUL%C3%81RIOS+DE+NOTIFICA%C3%87%C3%83O+INFEC%C3%87%C3%95ES+RELACIONADAS+%C3%80+ASSIST%C3%8ANCIA+%C3%80+SA%C3%9ADE+2014+-+19+02+2014.pdf?MOD=AJPERES
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b. Avaliar diariamente a sedação e diminuir sempre que possível; 
c. Higiene oral com antissépticos. 
 

5. Existência de protocolo 
institucional implantado para a 
prescrição orientada de 
antimicrobianos pelos médicos 
(IB).  
 

Estrutura / Não Entende-se por protocolo interno implantado a existência de documento institucional sobre o item avaliado. Aceita-se que 
o documento tenha no máximo 3 anos de data de publicação ou revisão. 
Este Protocolo pode estar incluído no conteúdo (capítulo) de um Protocolo geral do serviço de saúde. 
O protocolo deve ser revisado pelo menos a cada 3 anos pela CCIH em conjunto com a equipe médica do serviço de 
saúde. 

6. Existência de protocolo 
institucional implantado para a 
Higiene das Mãos. (I) 

Estrutura /  
Sim (desde 2013) 

Entende-se por protocolo interno implantado a existência de documento institucional sobre o item avaliado. Aceita-se que 
o documento tenha no máximo 3 anos de data de publicação ou revisão. 
Este Protocolo pode estar incluído no conteúdo (capítulo) de um Protocolo geral do serviço de saúde. 
O protocolo deve conter minimamente, orientações para: 
- 5 momentos para a higiene das mãos: 
-- antes de tocar o paciente; 
-- antes de realizar procedimento limpo/asséptico; 
-- após o risco de exposição a fluidos corporais ou excreções; 
-- pós tocar o paciente; 
-- após tocar superfícies próximas ao paciente. 
- indicações para a higiene das mãos 
- técnica para a higiene de mãos 
 

CAPACITAÇÕES ESSENCIAIS PARA PREVENÇÃO DE IRAS 

7. Capacitação periódica sobre a 
prevenção e o controle de IRAS 
voltada para os profissionais de 
saúde que atuam na UTI (IB). 

Processo / Não As capacitações devem ter sido realizadas no máximo há 1 ano atrás, e devem ser comprovadas pela apresentação do 
programa do treinamento e das listas de presença assinadas pelos profissionais capacitados. 
 O conteúdo das capacitações deve abordar, minimamente: 
- Orientações para higiene das mãos; 
- Medidas de Precaução e Isolamento;  
- Orientações para os cuidados na admissão de pacientes na UTI, principalmente para os que possuem histórico de 
infecção / colonização por microrganismos multirresistentes; 
- Medidas de prevenção de infecção relacionada ao uso de cateter central: inserção e manutenção; 
- Medidas de prevenção de infecção relacionada ao uso de cateter urinário de demora; 
- Medidas de prevenção de infecção relacionada ao uso de ventilação mecânica; 
- Protocolo de uso racional de antimicrobianos. 

8. Capacitação periódica sobre a 
prevenção e controle de IRAS 
para os profissionais da higiene e 
limpeza (IB). 
 

Processo / Não As capacitações devem ter sido realizadas no máximo a 1 ano atrás, e devem ser comprovadas pela apresentação do 
Programa do treinamento e das listas de presença assinadas pelos profissionais capacitados. 
O conteúdo das capacitações deve abordar, minimamente: 
- orientações para higiene das mãos; 
- medidas de Precaução e Isolamento;  
- cuidados especiais para a higiene de ambientes críticos e em isolamento. 

MONITORAMENTO BÁSICO DA PREVENÇÃO DE IRAS 

9. Monitoramento regular da 
adesão à Higiene das mãos pelos 
profissionais das UTIs (I). 

Estrutura / 
Sim (desde 2013) 

O monitoramento mensal do consumo de preparações alcoólicas e sabonete líquido pode ser realizado de forma indireta: 
- consumo de preparação alcoólica líquida ou gel (mL) na unidade, por mês / número de paciente - dia na unidade, no 
mês 
- consumo de sabonete líquido (mL) na unidade, por mês / número de paciente - dia na unidade, no mês 
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O monitoramento pode ser comprovado com a apresentação das cópias das últimas 3 notificações mensais enviadas 
para a ANVISA, por meio do formulário eletrônico: 
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=12905 
 

INFRAESTRUTURA BÁSICA PARA PREVENÇÃO DE IRAS 

10. As UTIs possuem condições 
estruturais e insumos de 
qualidade para a higiene das 
mãos dos profissionais de saúde 
que atuam nessas unidades (I). 
 

Estrutura /  
Sim (desde 2002) 

Requisitos estruturais para a higiene das mãos nas UTIs: 
 - lavatórios ou pias devem possuir torneiras ou comandos que dispensem o contato das mãos para o fechamento da 
água. 
- disponibilização de sabonete líquido, recursos para secagem das mãos e lixeiras que dispensem o contato com as 
mãos. 
Todos esses lavatórios devem ter fácil acesso e atender à proporção abaixo definida: 
• UTI adulto: deve existir um lavatório a cada 5 (cinco) leitos de não isolamento.  
• UTI pediátrico / neonatal: 1 (um) lavatório a cada 4 (quatro) leitos. 
E na RDC ANVISA 42/2010, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de preparação alcoólica para fricção 
antisséptica das mãos, pelos serviços de saúde do País: 
http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/legislacao/item/rdc-42-de-25-de-outubro-de-2010 
Requisitos estruturais: 
É obrigatória a disponibilização de preparação alcoólica (líquida ou gel) para fricção antisséptica das mãos: 
- à beira do leito do paciente; - em lugar visível e de fácil acesso. 
 

PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NA PREVENÇÃO DE IRAS 

11. Os profissionais das CCIHs 
promovem estratégias para 
aumentar a participação dos 
pacientes/acompanhantes/ 
familiares das UTIs nas ações de 
prevenção e controle de IRAS 
(III). 
 

Processo / Não Devem existir instrumentos de orientações (cartazes e folders) voltados para pacientes/acompanhantes/familiares 
enfatizando a necessidade de:  
-higienizar as mãos antes e depois de tocar o paciente ou o ambinte próximo a ele; 
- não sentar nas camas dos pacientes; 
- não vir para a visita caso esteja com alguma doença transmissível; 
- respeitar as orientações da equipe assistencial caso os pacientes estejam em algum tipo de isolamento. 

Fonte: Autoria Própria.

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=12905
http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/legislacao/item/rdc-42-de-25-de-outubro-de-2010
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4.4. Desenho e procedimentos de avaliação  

 

Para estudar o efeito da intervenção, este ciclo de melhoria contemplou um estudo 

quase experimental111 do tipo antes-depois. As avaliações antes e depois da 

intervenção tiveram como população de estudo todos os serviços de saúde 

brasileiros que possuíssem pelo menos 1 leito de UTI adulto, pediátrico ou neonatal: 

1.869 hospitais, segundo o CNES/DATASUS/MS de março de 2016. 

 

Para a coleta de dados, os 11 critérios de avaliação da qualidade das ações de 

prevenção das IRAS definidos e validados pela equipe da GVIMS/GGTES/ANVISA 

foram inseridos em um formulário eletrônico de autoavaliação 

(Formsus/DATASUS/MS) (Apêndice 1). O formulário de autoavaliação era composto 

por questões fechadas que solicitavam informações sobre as características do 

serviço de saúde que estava respondendo ao formulário e sobre os 11 critérios 

baseados nas melhores evidências que tinham o objetivo de mensurar a qualidade 

das ações de prevenção e controle das IRAS que eram realizadas pelos serviços de 

saúde.  

 

A validade da informação enviada por meio do formulário deveria ser comprovada 

com a anexação de documentos comprobatórios como, por exemplo, os protocolos 

de segurança do paciente, números de protocolos de envio de notificações de IRAS 

para a ANVISA, comprovantes de capacitação, cópias de cartazes/folders 

produzidos pelos hospitais, entre outros. Os comprovantes de alguns serviços eram 

muito volumosos, como os protocolos de segurança do paciente, nestes casos, foi 

solicitado que as CCIHs encaminhassem esses documentos para o e-mail das 

CECIHs de seus estados e do DF, para que as próprias CECIHs pudessem avaliar a 

qualidade dos documentos comprobatórios que foram encaminhados pelos serviços 

de saúde.  

 

Este formulário eletrônico foi amplamente divulgado para todas as CECIHs e CCIHs 

de todos os hospitais que possuíam leitos de UTI do país e ficou disponível para 

preenchimento no sítio eletrônico da ANVISA no período de 01/03/2015 a 

15/04/2015 (1ª avaliação) e no período de 01/03/2016 a 15/04/2016 (2ª avaliação) – 

(Apêndice 2).  
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Todos os serviços de saúde que possuíssem leitos de UTI poderiam responder ao 

formulário eletrônico de reavaliação, mesmo se não tivessem participado da 1ª 

avaliação, realizada em 2015. O formulário da 2ª avaliação era semelhante ao 

utilizado na avaliação inicial realizada em 2015, com apenas alguns ajustes de 

formato que foram importantes para facilitar a chegada das respostas para a 

ANVISA via internet, como a disponibilização de todos os campos para anexar 

documentos no final do formulário. Esta modificação foi importante devido à 

dificuldade identificada durante a 1ª avaliação de envio de anexos pesados. 

 

Para aumentar a porcentagem de resposta na 2ª avaliação, a partir de fevereiro de 

2016, foi iniciada uma grande divulgação nacional do novo formulário. A ANVISA 

solicitou apoio às associações profissionais como a Associação Brasileira dos 

Profissionais em controle de Infecções e Epidemiologia Hospitalar (ABIH), 

Associação Paulista de Epidemiologia e Controle de Infecção Relacionada à 

Assistência à Saúde (APECIH) e a Associação de Medicina Intensiva Brasileira 

(AMIB) no sentido de estimular os seus associados a participarem da reavaliação 

preenchendo o formulário eletrônico disponibilizado pela Agência. Esses parceiros 

fizeram uma ampla divulgação do formulário pelos e-mails dos milhares de 

profissionais associados e pelas redes sociais. 

 

O formulário também foi enviado pela ANVISA para todos os hospitais com leitos de 

UTI cadastrados na Agência e para todas as CECIHs do país. Além disso, 

semanalmente eram encaminhados lembretes eletrônicos para os e-mails da CCIHs 

dos hospitais com o objetivo de estimular o preenchimento do formulário. 

  

 

4.5. Análise dos dados 

 

Para o estudo dos dados das duas avaliações foi realizada uma análise descritiva 

das características dos hospitais participantes, utilizando as variáveis: número de 

leitos (geral e de UTI adulto, pediátrica ou neonatal), e número de profissionais de 

nível superior (médico, enfermeiro e outros profissionais de nível superior) ou 

http://www.apecih.org.br/
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profissionais de nível médio que atuavam nas CCIHs dos serviços de saúde 

avaliados.  

 

Foi realizado um teste t de amostras independentes para comparar a diferença de 

médias destas variáveis nas duas avaliações. Para isto, foi utilizado o programa 

SPSS® Versão 21.0. 

 

Para avaliar a qualidade, antes e depois da intervenção, realizou-se o cálculo da 

estimativa pontual e intervalo de confiança (IC: 95%) do nível de cumprimento dos 

11 critérios de qualidade adotados e de um indicador composto que consistia na 

média aritmética simples das conformidades nos 11 critérios, que nós chamaremos 

de indicador composto: Qualidade da prevenção de IRAS.  

 

A fórmula de cálculo deste indicador composto é:  

C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8 + C9 + C10 + C11   X 100 

11 

 

Para avaliar o efeito da intervenção, foi estimada a melhoria absoluta e relativa de 

cada critério e do indicador composto, assim como realizado um teste de hipótese 

unilateral por meio do cálculo do valor de Z com um nível de significância estatística 

de 5%. Nesta análise foi utilizado o programa Action Stat® Versão 3.1.  

 

Adicionalmente, elaborou-se uma representação gráfica dos principais problemas de 

qualidade identificados na 1ª avaliação. Para este efeito utilizou-se o Gráfico de 

Pareto, por ser uma representação gráfica completa e informativa que facilita a 

priorização de estratégias de intervenção. Numa fase inicial da construção do 

gráfico, elaborou-se uma tabela de frequências absolutas e relativas de não 

cumprimentos. Em seguida, construiu-se o Gráfico de Pareto Nacional e Gráficos de 

Pareto por Unidade da Federação (UF). Essas análises foram encaminhadas para 

todos os hospitais com leitos de UTI do país (serviços que participaram e que não 

participaram da 1ª avaliação) e também para todas as CECIHs (Diagrama de Pareto 

Nacional e da sua UF).  
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Estes Diagramas baseiam-se no Princípio de Pareto, proposto por  Vilfredo 

Pareto em 1941, o qual define que 80% dos problemas são causados por 20% das 

causas, por isso o Princípio de Pareto também é conhecido como a regra do 80-20 

ou a Lei dos poucos vitais. O diagrama de Pareto é um gráfico de colunas que 

ordena as frequências das ocorrências, da maior para a menor, permitindo a 

priorização dos problemas, já que há muitos problemas sem importância diante de 

outros mais graves. Sua maior utilidade é a de permitir uma fácil visualização e 

identificação das causas ou problemas mais importantes, possibilitando a 

concentração de esforços sobre os mesmos. As frequências identificadas são 

transpostas em um plano cartesiano com três eixos, onde o eixo central é o eixo das 

frequências absolutas das duas avaliações, e os eixos da esquerda e da direita 

correspondem, respectivamente, à porcentagem relativa de não cumprimentos da 1ª 

avaliação e 2ª avaliação. Esta é uma das sete ferramentas da qualidade que são: 

fluxograma, diagrama de controle, diagramas de causa-efeito (espinha de peixe ou 

diagrama de Ishikawa), folhas de verificação, histogramas, gráficos de dispersão e o 

Diagrama de Pareto27. 

 

4.6. Aspectos éticos 
 

Este estudo foi desenvolvido a partir de um trabalho proposto pelo mestrado 

profissional Gestão da Qualidade em Serviços de Saúde da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN), porém essa atividade faz parte das ações 

desenvolvidas pela ANVISA, de acordo com suas atribuições para a regulação dos 

serviços de saúde públicos e privados do Brasil.  

 

Os resultados dessa avaliação são públicos e foram divulgados para todas as 

CECIHs e CCIHs de hospitais que participaram da avaliação e a utilização dos 

dados para análise e realização desse trabalho foi devidamente autorizada pela 

ANVISA (Anexo 1). 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vilfredo_Pareto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vilfredo_Pareto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1941
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Frequ%C3%AAncia_(estat%C3%ADtica)&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sete_ferramentas_da_qualidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fluxograma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cartas_de_controle
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diagrama_espinha_de_peixe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Kaoru_Ishikawa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Folhas_de_verifica%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Histograma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1ficos_de_dispers%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Pareto
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Caracterização dos hospitais participantes. 

 

Durante o período da 1ª avaliação, realizada de 01/03/2015 a 15/04/2015, foram 

preenchidos 590 formulários de hospitais situados em todas as Unidades da 

Federação (UF) de todas as regiões geográficas do país. Todos os formulários 

preenchidos foram avaliados. Após a exclusão dos formulários duplicados ou 

preenchidos por hospitais que não possuíam leitos de UTI, restaram 563 formulários 

a serem avaliados do universo de 1.869 hospitais que tinham pelo menos 1 leito de 

UTI, segundo os dados do CNES/DATASUS/MS de março de 2016 (30,12% de 

resposta).  

 

Quando comparamos a participação dos 563 serviços de saúde com o número de 

hospitais que possuem pelo menos 1 leito de UTI adulto, pediátrica ou neonatal por 

UF,  percebemos que os estados com maior participação relativa foram Amazonas 

(83%), Distrito Federal (68%) e Espírito Santo (61%); porém os estados que 

apresentaram menor participação relativa foram: Ceará (2%), São Paulo (7%) e 

Alagoas (10%) (Figura 4). 

 

Já de 01/03/2016 a 15/04/2016, que correspondeu ao período da 2ª avaliação, 

foram preenchidos 1.101 formulários. Destes, após a exclusão de formulários 

duplicados e formulários encaminhados por hospitais que informaram não possuir 

pelo menos 1 leito de UTI, restaram 681 formulários a serem avaliados, do universo 

de 1.869 hospitais com leitos de UTI (36,43% de resposta). 

 

Quando comparamos a participação dos 681 serviços de saúde com o número de 

hospitais que possuem pelo menos 1 leito de UTI adulto, pediátrica ou neonatal por 

UF, identificamos que os estados com maior participação relativa foram Acre 

(100%), Ceará (85%) e Espírito Santo (82%). Já os estados com menor participação 

relativa na 2ª avaliação foram Paraná (3%), São Paulo (3%) e Piauí (20%) (Figura 

4). 
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Figura 4: Proporção de hospitais que participaram da 1ª avaliação (n= 563) e da 2ª avaliação (n= 681) em relação ao número de 

hospitais com leitos de UTI (CNES/DATASUS/MS, 2016), por UF.    

 

 

Fonte: Autoria Própria.

n= 563 n= 681 
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Quando comparamos a participação dos hospitais por UF nas duas avaliações, 

percebemos que os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e 

Santa Catarina tiveram uma alta representação nas duas avaliações, mesmo 

apresentando uma pequena redução na 2ª avaliação (2016). Os estados de São 

Paulo e Paraná por outro lado apresentaram uma baixa representação nas duas 

avaliações, inclusive ainda mais acentuada na 2ª avaliação, porém os estados do 

Ceará, Pernambuco e Paraíba tiveram um aumento significativo na representação 

pelos hospitais na 2ª avaliação (Figura 5). 

 

Figura 5: Percentual de participação dos hospitais em relação à amostra, nas 2 

avaliações, por UF.  

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Em relação ao número de leitos dos hospitais participantes, pode-se destacar que 

os 563 hospitais que participaram da 1ª avaliação (2015) representavam um total de 

86.837 leitos gerais, 8.861 leitos de UTI adulto, 1.201 de UTI pediátrica e 2.970 de 

UTI neonatal. Já na 2ª avaliação (2016), os 681 hospitais representavam um total de 

101.204 leitos gerais, 10.550 leitos de UTI adulto, 1.369 de UTI pediátrica e 3.269 

de UTI neonatal (Tabela 1). 

 

Em relação às categorias profissionais que atuavam nas CCIHs dos hospitais que 

responderam às avaliações, destaca-se que a média foi de aproximadamente 1 

médico, 1 enfermeiro, 1 outro profissional de nível superior e 1 profissional de nível 

médio realizando as ações de prevenção e controle de IRAS dentro dos hospitais 

(Tabela 1). 

 

Ficou evidenciado pelo Teste t para amostras não pareadas que não houve 

diferença estatística para nenhuma das variáveis caracterizadoras do hospital na 

comparação entre as duas avaliações, o que significa que não ocorreu uma 

mudança importante no perfil dos hospitais que participaram dos dois momentos de 

avaliação em relação às variáveis avaliadas. 
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Tabela 1: Características dos hospitais participantes da 1ª avaliação (2015) e 2ª 
avaliação (2016), quanto aos leitos de UTI e profissionais das CCIHs. 
 

 

1ª Avaliação  
(n=563)   

2ª Avaliação 
 (n=681) 

 p-valor* 
Média 

Desvio 
Padrão 

Soma 
 

Média 
Desvio 
Padrão 

Soma 

 Leitos de  
UTI Adulto 

15,7 16,0 8861   15,5 15,0 10550 0,776 

Leitos de  
UTI Pediátrica 

2,1 4,2 1201 
 

2,0 4,0 1378 0,637  

Leitos de 
UTI Neonatal 

5,3 8,3 2970 
 

4,8 7,6 3278 0,300  

Total de leitos de UTI 23,1 20,3 13032 
 

22,3 18,9 15206 0,461 

Total de Leitos  
do Hospital 

154,2 135,6 86837 
 

148,6 125,3 101231 0,451 

CCIH 
Médicos 

1,4 1,0 812 
 

1,4 1,0 966 0,923  

CCIH 
Enfermeiros 

1,7 1,2 984 
 

1,7 1,1 1148 0,721  

CCIH 
Outros Profissionais 

de Nível Superior 
1,0 1,8 569 

 
1,1 2,0 749 0,883  

CCIH 
Outros profissionais 

de Nível Médio 
0,9 1,1 545   1,0 1,3 682 0,971 

* Teste t para amostras não pareadas. 

 
Fonte: Autoria Própria. 

 
 
 

5.2. Avaliação do nível da qualidade da prevenção das IRAS 
 

A 1ª avaliação (2015) revelou de forma positiva que 97,9% (IC 95%: 96,6 – 98,9) 

dos hospitais que responderam aos formulários possuíam “condições estruturais e 

insumos suficientes e de qualidade para a higiene das mãos dos profissionais de 

saúde – critério 10”, 92,9%, (IC 95%: 91,1 – 94,7) possuíam “protocolo institucional 

implantado para a higiene das mãos – critério 6” e 91,2% (IC 95%: 89,9 – 93,7) das 

CCIHs realizaram a “notificação mensal das IRAS, baseando-se nos critérios 

diagnósticos nacionais publicados pela ANVISA, pelo menos nos últimos 6 meses 

consecutivos – critério 1” (Tabela 2). 
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Em contrapartida, as principais falhas de qualidade identificadas, na 1ª avaliação e 

que deveriam ser priorizadas em ações nacionais e locais eram: o baixo 

“monitoramento mensal da adesão à higiene das mãos pelos profissionais de saúde 

das UTIs realizado pelas CCIHs – critério 9” (60,7%; IC 95%: 57,4 – 64,1); a baixa 

“implantação de protocolos institucionais para a prescrição orientada de 

antimicrobianos pelos profissionais dos serviços de saúde – critério 5” (73,2%; IC 

95%: 70,1 – 76,2) e ainda a incipiente “promoção de estratégias para aumentar a 

participação dos pacientes/acompanhantes/ familiares das UTIs nas ações de 

prevenção e controle de IRAS – critério 11” (76,6%; IC 95%: 7,6 – 79,5) (Tabela 2). 
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5.3. Estimativa do efeito da intervenção 

 

 

Após o período de intervenção do Projeto que durou de 16/04/2015 a 28/02/2016, 

todos os critérios avaliados apresentaram melhoria com significância estatística 

quando comparados os resultados da 2ª avaliação com os da 1ª avaliação, exceto o 

critério 1: “realizar a notificação das IRAS, regularmente, baseando-se nos critérios 

diagnósticos nacionais”. Este critério manteve praticamente o mesmo percentual de 

melhoria apresentado na 1ª avaliação: de 91,8% para 92,4% (p= 0,407). 

 

Os critérios que apresentaram maior número de conformidades após a intervenção, 

foram que “as UTIs possuíam condições estruturais e insumos de qualidade para a 

higiene das mãos (HM) dos profissionais de saúde” (de 100% para 100%; p=  0,001) 

assim como “possuíam protocolo para HM implantado” (de 92,9% para 96,9%; p= 

0,001); e ainda que “os serviços de saúde realizavam a notificação das IRAS, 

regularmente, baseando-se nos critérios diagnósticos nacionais” (de 91,8% para 

92,4%; p= 0,407).  

 

Já os critérios que apresentaram o maior número de não conformidades na 2ª 

avaliação, mesmo após o projeto de intervenção, foram: o “monitoramento da 

adesão à higiene das mãos pelos profissionais” (de 60,7% para 70%; p= 0,001); a 

“existência de protocolo institucional implantado para a prescrição orientada de 

antimicrobianos” (de 73,2% para 80,7%; p= 0,001) e “os profissionais das CCIHs 

promovem estratégias para aumentar a participação dos 

pacientes/acompanhantes/familiares das UTIs nas ações de prevenção e controle 

de IRAS.” (de 76,6%% para 82,8%; p= 0,004). 

 

Já na avaliação do indicador composto: Qualidade da prevenção de IRAS, 

construído a partir da avaliação conjunta de todos os 11 critérios, verifica-se que 

houve melhoria significativa se comparados os resultados da 2ª com os da 1ª 

avaliação: 82,4% (79,2 – 85,6) para 88,3% (85,8 – 90,6) com p= 0,001 (Tabela 2). 
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Tabela 2: Cumprimento dos critérios de qualidade da prevenção de IRAS antes e 
depois da intervenção de melhoria. 
 
 

p1 = porcentagem de cumprimento na 1ª avaliação 
p2 = porcentagem de cumprimento na 2ª avaliação 
*  Teste Z para comparação de percentual. 
 
Fonte: Autoria Própria. 

 
 
 

Critérios 

1ª 
Avaliação 

p1  
(IC 95%) 
n=563  

2ª 
Avaliação 

p2 
 (IC 95%) 

n=681 

Melhoria 
absoluta 

p2-p1 

Melhoria 
relativa 
p2-p1/ 
100-p1 

 p-valor* 

1. Realizar a notificação das IRAS, 
regularmente, baseando-se nos critérios 
diagnósticos nacionais. 

91,8 
(89,9 – 93,7) 

92,4 
(90,8 – 93,9) 

0,6 7,3 0,407 

2. Existência de protocolo institucional 
implantado para a prevenção de Infecção 
Primária de Corrente Sanguínea Associada ao 
uso de cateter venoso central. 

82,6 
(80,0 – 85,2) 

90,4 
(88,7 – 92,2) 

7,8 44,8 0,001 

3. Existência de protocolo institucional 
implantado para a prevenção de Infecção do 
trato urinário relacionado ao uso de cateter 
urinário de demora. 

83,5 
(80,9 – 86,0) 

87,9 
(86,0 – 89,9) 

4,4 26,7 0,015 

4. Existência de protocolo institucional 
implantado para a prevenção de infecção do 
trato respiratório relacionado ao uso de 
ventilação mecânica. 

83,5 
(80,9 – 86,0) 

88,7 
(86,8 – 90,6) 

5,2 31,5 0,005 

5. Existência de protocolo institucional 
implantado para a prescrição orientada de 
antimicrobianos pelos médicos. 

73,2 
(70,1 – 76,2) 

80,7 
(78,4 – 83,1) 

7,5 28,0 0,001 

6. Existência de protocolo institucional 
implantado para a Higiene das Mãos.  

92,9 
(91,1 – 94,7) 

96,9 
(95,9 – 97,9) 

4,0 56,3 0,001 

7. Capacitação periódica sobre a prevenção e 
o controle de IRAS voltada para os 
profissionais de saúde que atuam na UTI.  

83,7 
(81,1 – 86,2) 

91,8 
(90,1 – 93,4) 

8,1 49,7 
 

0,001 

8. Capacitação periódica sobre a prevenção e 
controle de IRAS para os profissionais da 
higiene e limpeza. 

80,1 
(77,4 – 82,9) 

88,4 
(86,5 – 90,3) 

8,3 41,7 
 

0,001 

9. Monitoramento regular da adesão à Higiene 
das mãos pelos profissionais das UTIs. 

60,7 
(57,4 – 64,1) 

70,0 
(67,3 – 72,7) 

9,3 23,7 
 

0,001 
10. As UTIs possuem condições estruturais e 
insumos de qualidade para a higiene das 
mãos dos profissionais de saúde que atuam 
nessas unidades. 

97,9 
(96,9 – 98,9) 

100 
(100 - 100) 

2,1 100 

 
0,001 

11. Os profissionais das CCIHs promovem 
estratégias para aumentar a participação dos 
pacientes/acompanhantes/familiares das UTIs 
nas ações de prevenção e controle de IRAS. 

76,6 
(73,6 – 79,5) 

82,8 
(80,5 – 85,1) 

6,2 26,5 0,004 

 
Indicador composto:  

Qualidade da prevenção de IRAS 

82,4 
(79,2 – 85,6) 

88,3 
(85,8 – 90,6) 

5,9 33,5 0,001 
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Nesta outra representação gráfica destaca-se a melhoria identificada para todos os 

critérios avaliados, quando comparamos os resultados da 2ª avaliação com os 

dados da 1ª avaliação, exceto para o critério 1: “realizar a notificação das IRAS, 

regularmente, baseando-se nos critérios diagnósticos nacionais” (Figura 6). 

 

Figura 6: Comparativo entre as porcentagens de cumprimento de todos os critérios 
na 1ª (2015) e 2ª (2016) avaliações. 
 

 
 
Fonte: Autoria própria. 

 
 
Quando comparamos a porcentagem de cumprimento do indicador composto: 

qualidade da prevenção de IRAS das 2 avaliações para todas as regiões 

geográficas do Brasil percebemos que todas as regiões apresentaram melhoria na 

2ª avaliação, exceto, a região Norte que apresentou uma discreta redução da 

porcentagem de cumprimento da 2ª para a 1ª avaliação (77,9% para 77,6%) As 

demais regiões geográficas apresentaram melhoria do indicador composto na 2ª 

avaliação: Centro-Oeste: 75,5% para 88,3%, Sul: 82,4 para 90,3, Sudeste: 84,7 para 

92,1 e região Nordeste: 81,9 para 82,8 (Figura 7). 
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Figura 7: Comparativo do indicador composto (Qualidade da prevenção de IRAS) 
nas duas avaliações entre as regiões geográficas do Brasil. 
 

 
 
Fonte: Autoria própria. 

 
 
 
 
Nesta outra representação gráfica, as porcentagens de cumprimento do indicador 

composto: qualidade da prevenção de IRAS das duas avaliações foram distribuídas 

pelo mapa do Brasil de acordo com uma escala de cumprimento: <70%, 71%-80%, 

81%-90%, 91%-100% (Figura 8). É importante destacar que os estados com 

menores porcentagens de cumprimento do indicador composto na 1ª e 2ª avaliação 

foram os mesmos: Amapá, Acre e Piauí. O estado de Tocantins que também havia 

apresentado porcentagem de cumprimento menor que 70% na 1ª avaliação passou 

para a categoria 81-90% na 2ª avaliação.  

 

Na 1ª avaliação, somente os estados de Roraima e Ceará tinham apresentado 

porcentagem de cumprimento do indicador composto entre 91%-100%. Já na 2ª 

avaliação os estados do Espírito Santo, Paraná, São Paulo e o Distrito Federal 

ficaram nesta categoria.  
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Figura 8: Distribuição das porcentagens de cumprimento do indicador composto 
(Qualidade da prevenção de IRAS) pelos estados do Brasil nas duas avaliações. 

 

 
 

Fonte: Autoria própria. 

 
 

 

Além disso, foi realizada uma análise dos 338 hospitais que participaram das 2 

avaliações (2015 e 2016) com o objetivo de verificar se também se confirmava uma 

melhoria da qualidade dos critérios destes hospitais ou se a entrada de novos 

hospitais na amostra havia favorecido a melhoria das respostas aos critérios (Tabela 

3). Observamos que mesmo para este grupo de hospitais confirmam-se os achados 

apresentados na Tabela 2 que demonstram a efetividade do ciclo de melhoria para 

10 dos 11 critérios avaliados. Neste grupo de hospitais, todos os critérios 

melhoraram significativamente, com exceção do critério 1. Os critérios 10, 6 e 1 

foram os que tiveram o maior número de conformidades nas duas avaliações e os 

critérios que apresentaram o maior número de falhas de qualidade nas duas 

avaliações foram: 9, 5 e 11 (Tabela 3).  
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Tabela 3: Cumprimento dos critérios de qualidade da prevenção de IRAS antes e 

depois da intervenção de melhoria: hospitais que participaram das duas avaliações 

(2015 e 2016).  

 
Critérios 

 

1ª avaliação 
p1  

(IC 95%) 
n=338 

2ª avaliação 
p2 

 (IC 95%) 
n=338 

Melhoria 
absoluta  
p2 – p1 

Melhoria 
relativa 

 p2 – p1 /  
100 – p1 

Significação 
estatística  
p-valor * 

1. Realizar a notificação das IRAS, 
regularmente, baseando-se nos 
critérios diagnósticos nacionais. 

92,3 
(90 -  95) 

 

96,2 
(94 - 98) 

3.9 50.6 0,023 

2. Existência de protocolo institucional 
implantado para a prevenção de 
Infecção Primária de Corrente 
Sanguínea Associada ao uso de cateter 
venoso central. 

85,8 
(82 - 89) 

93,2 
(91 - 96) 

7.4 52.1 0,001 

3. Existência de protocolo institucional 
implantado para a prevenção de 
Infecção do trato urinário relacionado 
ao uso de cateter urinário de demora. 

85,2 
(82 - 89) 

91,4 
(89 - 94) 

6.2 41.9 0,008 

4. Existência de protocolo institucional 
implantado para a prevenção de 
infecção do trato respiratório 
relacionado ao uso de ventilação 
mecânica. 

84,0 
(80 -  88) 

92,3 
(89 - 95) 

8.3 51.9 0,001 

5. Existência de protocolo institucional 
implantado para a prescrição orientada 
de antimicrobianos pelos médicos. 

74,0 
(70 - 78) 

83,1 
(79 - 87) 

9.1 35.0 0,002 

6. Existência de protocolo institucional 
implantado para a Higiene das Mãos.  

93,8 
(91 - 96) 

98,5 
(97 - 99) 

4.7 75.8 0,001 

7. Capacitação periódica sobre a 
prevenção e o controle de IRAS voltada 
para os profissionais de saúde que 
atuam na UTI.  

85,8 
(82 - 89) 

95,3 
(93 - 97) 

 
 

9.5 66.9 0,001 

8. Capacitação periódica sobre a 
prevenção e controle de IRAS para os 
profissionais da higiene e limpeza. 

82,2 
(79 - 86) 

91,4 
(89 - 94) 

 

9.2 51.7 0,001 

9. Monitoramento regular da adesão à 
Higiene das mãos pelos profissionais 
das UTIs. 

64,5 
(60 -  69) 

79,6 
(76 - 83) 

15.1 42.5 0,001 

10. As UTIs possuem condições 
estruturais e insumos de qualidade para 
a higiene das mãos dos profissionais de 
saúde que atuam nessas unidades. 

99,1 
(98 - 100) 

100,0 
(100 - 100) 

0.9 100.0 0,123 
 

11. Os profissionais das CCIHs 
promovem estratégias para aumentar a 
participação dos 
pacientes/acompanhantes/familiares 
das UTIs nas ações de prevenção e 
controle de IRAS. 

79,0 
(75 - 83) 

84,3 
(81- 88) 

5.3 25.2 0,045 
 

Indicador composto:  
Qualidade da prevenção de IRAS 

84,0 
(80 - 88) 

91,4 
(88 - 94) 

7.4  46.30 0,001  

p1 = porcentagem de cumprimento na 1ª avaliação 
p2 = porcentagem de cumprimento na 2ª avaliação 
* Teste Z para comparação de percentual. 
 
Fonte: Autoria própria. 
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5.4. Oportunidades de melhoria remanescentes 
 
 
As oportunidades de melhoria identificadas na primeira e na segunda avaliação 

podem ser visualizadas no Gráfico de Pareto Nacional, que foi construído a partir 

das frequências absolutas e relativas das não conformidades nas duas avaliações 

(Figura 9). Como o número de hospitais antes e depois da intervenção não foi o 

mesmo, as frequências absolutas de falhas não seriam comparáveis. Portanto, para 

torná-las comparáveis e para ser possível utilizar o Diagrama de Pareto antes-

depois, o tamanho da amostra foi padronizado em 563 hospitais (número do 

hospitais da 1ª avaliação). Desta forma, o total de defeitos de qualidade em cada 

avaliação foi de 1.090 na primeira avaliação e reduziu para 884 na segunda 

avaliação.   

Figura 9: Diagrama de Pareto antes e depois – Brasil (2016). 
 

 
 
Fonte: Autoria Própria. 
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De acordo com o Gráfico de Pareto antes e depois (2016), apresentado na Figura 9, 

os “pouco vitais” remanescentes após o projeto nacional de intervenção foram:  

 

Critério 9: Monitoramento regular da adesão à Higiene das mãos pelos profissionais 

das UTIs. 

Critério 5: Existência de protocolo institucional implantado para a prescrição 

orientada de antimicrobianos pelos médicos. 

Critério 11: Os profissionais das CCIHs promovem estratégias para aumentar a 

participação dos pacientes/acompanhantes/familiares das UTIs nas ações de 

prevenção e controle de IRAS. 

Critério 3: Existência de protocolo institucional implantado para a prevenção de 

Infecção do trato urinário relacionado ao uso de cateter urinário de demora. 

Critério 8: Capacitação periódica sobre a prevenção e controle de IRAS para os 

profissionais da higiene e limpeza. 

Critério 4: Existência de protocolo institucional implantado para a prevenção de 

infecção do trato respiratório relacionado ao uso de ventilação mecânica. 

 

Essas são as 6 oportunidades de melhoria que deveriam ser priorizadas em outro 

ciclo de melhoria semelhante a esse que possa vir a ser realizado no país. Além 

desses critérios, destacados pelo Gráfico de Pareto da 2ª avaliação, outro critério 

que também deveria ser priorizado, pois foi o único que não apresentou melhoria 

significativa na comparação entre as 2 avaliações seria o critério 1: “realizar a 

notificação das IRAS, regularmente, baseando-se nos critérios diagnósticos 

nacionais”. 

 

A Figura 9 (todos os hospitais avaliados) e a Figura 10 (hospitais que participaram 

das 2 avaliações) permitem visualizar a redução dos defeitos de qualidade após o 

projeto de intervenção, o que ilustra a efetividade do Projeto, representada no 

quadro superior direito do Diagrama de Pareto da 2ª avaliação na área com o nome 

“melhoria”. 
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Figura 10: Diagrama de Pareto antes e depois somente para os hospitais que 

participaram das 2 avaliações, Brasil 2016 (n= 338). 

 

Fonte: Autoria Própria. 

  

MELHORIA 
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6. DISCUSSÃO 

 

6.1. Contribuições gerais do estudo. 

 

Este estudo contribuiu para a compreensão da viabilidade e utilidade dos ciclos de 

melhoria da qualidade em sua aplicação externa no contexto do sistema de saúde, 

particularmente nas atividades de regulação sanitária. Além disso, o trabalho 

apresenta de forma original duas avaliações nacionais da qualidade da prevenção 

de IRAS em hospitais brasileiros, baseadas nos critérios que foram delimitados, que 

servem para o planejamento de futuras ações voltadas a este importante problema 

de segurança do paciente. A intervenção proposta parece ter contribuído para 

diminuir o problema de adesão às recomendações baseadas em evidência de forma 

abrangente em todo o território nacional. 

 

Considerando o contexto de trabalho local, a utilização do Ciclo de Melhoria como 

uma ferramenta de gestão da qualidade nas ações de regulação dos serviços de 

saúde trouxe uma importante contribuição para o processo de trabalho da ANVISA, 

pois mostrou uma nova perspectiva do uso da ciência da melhoria da qualidade nas 

ações cotidianas da Agência. Desenvolver as ações de intervenção baseadas em 

avaliações prévias e depois ter a possibilidade de reavaliar se essas ações 

executadas conseguiram melhorar a qualidade das atividades iniciais motivou a 

equipe de trabalho e trouxe mais segurança para o desenvolvimento das ações e 

para a adequação de novos projetos baseados em dados reais. 

  

Essa ainda é uma estratégia pouco utilizada no mundo 103,104,105 e no Brasil. A 

iniciativa descrita nesse trabalho é pioneira em nosso país, principalmente porque 

se tratava de um ciclo de melhoria externo, que tinha o objetivo de medir a melhoria 

da qualidade de um número elevado de serviços de saúde em todas as regiões do 

Brasil após um projeto de intervenção. 
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6.2. Melhoria da qualidade da prevenção de IRAS. 

 

Segundo Palmer (1990)112 “de fora podemos avaliar, mas só de dentro podemos 

avaliar e melhorar”. Neste trabalho, identificou-se uma melhoria significativa após 

indução externa, mas foram as próprias CCIHs dos hospitais que se adequaram 

após a indução para cumprir os critérios. Desta forma, acreditamos que as 

estratégias de gestão da qualidade podem ser efetivas não só na melhoria da 

prevenção das IRAS dentro dos hospitais 103,104,105 como quando aplicadas em um 

nível mais amplo103 como o sistema de saúde de um país. 

 

Algumas características da intervenção implementada, identificadas como 

estratégias-chave para melhorar a qualidade do cuidado pela OMS100, 

provavelmente modularam o efeito do ciclo de melhoria e os resultados alcançados. 

Neste estudo foram abordadas 5 destas 6 estratégias de melhoria da qualidade, 

segundo a OMS:  

 

1. Liderança: o envolvimento da liderança é fundamental em todo o sistema de 

saúde, pois qualquer nova estratégica provavelmente não terá sucesso sem este 

apoio. Neste projeto, as lideranças das CECIHs e das CCIHs dos hospitais 

brasileiros com leitos de UTI foram estimuladas a colaborar tanto durante as 

avaliações como na execução das ações previstas no projeto de intervenção100. 

 

2. Regulação e padrões: a ANVISA é um orgão de regulação nacional dos 

serviços de saúde, desta forma, a melhoria identificada pela 2ª avaliação pode ter 

se dado não só pelas atividades propostas pelo projeto de intervenção, mas já 

como uma adequação dos serviços às normativas já publicadas pela Agência, 

como a RDC ANVISA nº 63/2011 e RDC ANVISA nº 36/2013 87, 4. 

 

Assim, o estabelecimento de normas e padrões pode ter tido efeito positivo no 

resultado do ciclo100. Por exemplo, um dos critérios mais bem avaliados no estudo 

foi a existência de protocolos sobre Higiene das Mãos (HM)113 implantados pelos 

hospitais e este é um dos protocolos de implantação obrigatória pelos serviços de 

saúde, de acordo com a RDC ANVISA nº 36/20134. A partir desta experiência, 

podemos inferir que  quando os outros protocolos que foram planejados na 
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intervenção deste projeto forem concluídos e divulgados nacionalmente assim como 

o de HM, é possível que os critérios de avaliação relacionados aumentem sua 

conformidade, comprovando a efetividade da intervenção focada no 

estabelecimento de padrões. 

 

3.      Informação: Um dos critérios avaliados neste Projeto foi à notificação regular 

dos dados de IRAS à ANVISA, pois é importante que a vigilância das IRAS seja 

estimulada dentro dos serviços de saúde para que estes conheçam a sua realidade 

e possam atuar de forma efetiva sobre os problemas locais. Somado a isso, o 

monitoramento desses indicadores pelos órgãos responsáveis é fundamental, em 

todos os níveis, com o objetivo de avaliar se as ações promovidas para a prevenção 

de IRAS têm sido efetivas e quais são as oportunidades de melhoria que devem ser 

priorizadas, de acordo com o monitoramento realizado. 

 

Além disso, alguns estudos tem demonstrado que a auditoria e feedback tem sido 

efetivos como parte de uma estratégia para melhorar o desempenho e apoiar a 

qualidade em sistemas de saúde, principalmente quando associados a intervenções 

multifacetadas dentro dos serviços de saúde103, 114, mas esta também pode ter sido 

uma ferramenta importante na melhoria dos resultados da 2ª avaliação nacional, 

pois a devolutiva dos resultados da 1ª avaliação (informação) tanto para os hospitais 

que participaram desta avaliação como para aqueles que não tinham preenchido o 

formulário, assim como para todas as CECIHs do estados e do DF foi crucial para 

que os serviços e as CECIHs pudessem unir esforços em busca de melhorar os 

resultados ruins apontados pela avaliação inicial. 

 

4.        Envolvimento do paciente: Um das intervenções previstas por este Projeto 

era a disponibilização de cartazes e folders voltados para estimular a participação 

dos pacientes/acompanhantes nas ações de prevenção das IRAS nas UTIs por 

entender a importância do engajamento dos pacientes/acompanhantes na 

prevenção da ocorrência desses graves eventos adversos associados à assistência 

à saúde29,115, mas infelizmente este material ainda não foi publicado por falta de 

recursos financeiros da ANVISA.  
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Como o ciclo de melhoria não conseguiu incluir em sua intervenção um 

envolvimento do paciente mais clara e presente é possível que isso tenha limitado 

os efeitos do ciclo, pois muitos estudos mostram que quanto mais envolvemos o 

paciente, mais resultados positivos são identificados nas intervenções de melhoria 

da qualidade115. 

 

5.     Capacidade Organizacional: um dos objetivos das avaliações e do projeto de 

intervenção foi estimular a melhoria da capacidade organizacional dos serviços para 

executar as ações de prevenção das IRAS. Para tanto, faziam parte das avaliações 

questões sobre a educação permanente voltada aos profissionais de saúde e 

profissionais da higiene e limpeza do serviço de saúde. Além disso, o nosso projeto 

de intervenção pretendia disponibilizar video-aulas com orientações sobre a 

prevenção de IRAS, mas infelizmente estas não foram disponibilizadas por falta de 

recursos financeiros da Agência, durante o período da intervenção.  

 

É importante destacar que este projeto não contemplou nenhum incentivo financeiro 

aos hospitais, nenhuma iniciativa de melhorar os recursos físicos ou humanos e isso 

provavelmente também limitou a melhoria que foi alcançada100. 

 

  

6.3. Fortalezas e fragilidades da prevenção de IRAS em hospitais brasileiros. 

 

Analisando os resultados das duas avaliações, podemos destacar que os pontos 

positivos da prevenção de IRAS no Brasil, apresentaram a mesma sequencia nos 2 

momentos avaliativos (2015 e 2016): critério 10: “as UTIs possuem condições 

estruturais e insumos de qualidade para a higiene das mãos dos profissionais de 

saúde que atuam nessas unidades”; critério 6: “existência de protocolo institucional 

implantado para a higiene das mãos”; critério 1: “realizar a notificação das IRAS, 

regularmente, baseando-se nos critérios diagnósticos nacionais” (Figura 9). 

 

Estes resultados positivos parecem refletir a adesão dos hospitais às ações que 

vem sendo estimuladas pelo SNVS e pelas CECIHs dos estados e do DF, nos  

últimos anos. Grande parte das atividades de regulação100 e de monitoramento 

locais e nacionais tem procurado focar nas ações para promover a disponibilização 
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de estrutura física, de insumos e a implementação de protocolos institucionais para 

o estímulo à higiene das mãos pelos profissionais de saúde, assim como na 

estruturação dos programas de controle de IRAS dos hospitais, na organização de 

sistemas de vigilância e no monitoramento dos indicadores epidemiológicos de 

IRAS100,48, 87, 4, 85. 

 

Já os critérios com as maiores porcentagens de não conformidades (fragilidades) 

também apresentaram a mesma sequencia nas duas avaliações: critério 9: 

“monitoramento regular da adesão à Higiene das mãos pelos profissionais das 

UTIs”; critério 5: “existência de protocolo institucional implantado para a prescrição 

orientada de antimicrobianos pelos médicos”; critério 11: “os profissionais das 

CCIHs promovem estratégias para aumentar a participação dos 

pacientes/acompanhantes/familiares das UTIs nas ações de prevenção e controle 

de IRAS”. (Figura 9) 

 

Estes resultados preocupantes podem se justificar por vários motivos. O 

monitoramento indireto da adesão à higiene das mãos por meio da avaliação do 

consumo das preparações alcoólicas ainda era uma atividade facultativa no nível 

nacional até 2013, quando foi publicado o Protocolo para a prática de higiene das 

mãos em serviços de saúde pelo MS113 e devido a isso este monitoramento ainda 

não é estimulado ou controlado com regularidade em grande parte dos estados. 

Além disso, a inexistência de um protocolo nacional para a prescrição orientada de 

antimicrobianos pelos profissionais dos serviços de saúde dificulta a elaboração de 

protocolos locais. Esta é uma atividade que já vem sendo trabalhada pela ANVISA e 

seus colaboradores, como estava previsto no Diagrama de Gantt nacional 

(Apêndice 4), mas ainda não foi finalizada durante o período de intervenção. E 

ainda, como um reflexo da dificuldade de se adaptar ao paradigma da assistência 

centrada no paciente115 onde os serviços de saúde buscam a integração do 

paciente/família/acompanhante no processo do cuidado, existem poucos hospitais 

que tem promovido estratégias para aumentar a participação desses importantes 

sujeitos na prevenção das IRAS dentro dos serviços de saúde com leitos de UTI no 

Brasil.  
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Além disso, é importante enfatizar que após o projeto de intervenção realizado, 

apenas o critério 1: “realizar a notificação das IRAS, pelo menos por 6 meses 

consecutivos, baseando-se nos critérios diagnósticos nacionais publicados pela 

Anvisa” não apresentou melhoria significativa na 2ª  avaliação, porém cabe destacar 

que este critério já havia apresentado um alto nível de conformidade da 1ª avaliação 

(91,8%), o que corrobora com os dados apresentados no Boletim nº 11: Segurança 

do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde, publicado pela ANVISA (2015)116. 

Este Boletim informa que houve um aumento de 63,5% do número de hospitais 

brasileiros notificantes no período de 2011 a 2014. O número vem crescendo desde 

2011, atingindo 1.692 hospitais notificantes em 2014. Em relação a regularidade de 

notificação dos dados de IRAS, o Boletim nº 11 destaca que em 2011, cerca de 600 

hospitais (56%; n= 1.074) notificaram os doze meses e em 2014, esse número foi de 

1.105 (65,3%, n= 1.692). A média anual de registros por hospital no ano de 2011 foi 

de 9,9 meses, enquanto em 2014 foi de 10,5 meses notificações por ano116. 

 

Ainda cabe salientar que não foram utilizados outros instrumentos de avaliação da 

qualidade das ações de prevenção de IRAS já existentes, como os previstos no 

Manual de Avaliação da Qualidade de Práticas de Controle de Infecção Hospitalar 

(pesquisa FAPESP - CVE-SP, 2006)117, o Core Components for Infection Prevention 

and Control Programmes - Assessment Tools for IPC Programmes da OMS118 ou o 

Guía de evaluación rápida de programas hospitalarios en prevención y control de las 

infecciones asociadas a la atención de salud da OPAS119, pois era uma proposta da 

ANVISA desenvolver participativamente um instrumento de avaliação nacional e 

viável, baseado em critérios de qualidade com alto nível de evidências, definidos 

pelo grupo de qualidade da GVIMS/GGTES/ANVISA responsável pelo Projeto. 

 

6.4. Dificuldades enfrentadas durante o projeto. 

 

Uma dificuldade enfrentada pela ANVISA durante a execução deste Projeto 

relaciona-se com as características próprias do nosso país. Como o Brasil é um país 

continental e muito heterogêneo é fundamental que todas as atividades de avaliação 

e promoção de práticas de segurança do paciente sejam amplamente pactuadas 

com todos os atores envolvidos antes de ser disponibilizada. Neste primeiro ciclo de 

melhoria, infelizmente não tivemos a adesão de alguns estados estratégicos ao 
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Projeto porque essa articulação não foi feita de forma efetiva, principalmente devido 

à inexperiência do grupo nesse tipo de estratégia e ao pouco tempo destinado a 

execução das atividades durante a fase de intervenção. Com isso, entendemos que 

a participação de algumas CECIHs ficou prejudicada e o número de hospitais com 

leitos de UTI não foi maior.  

 

Além disso, recebemos informação de alguns hospitais e CECIHs que o período de 

45 dias para o preenchimento das avaliações e de menos de 1 ano para a 

implementação das ações previstas no projeto de intervenção foram insuficientes. 

Desta forma, é recomendável que esses prazos sejam ampliados caso seja 

realizado um novo ciclo de melhoria nacional. 

 

Ainda cabe destacar que a execução de algumas das atividades previstas no 

Diagrama de Gantt nacional (Apêndice 4) dependiam de pessoas e instituições 

externas a GVIMS/GGTES/ANVISA o que dificultou ainda mais a finalização de 

algumas dessas ações e até mesmo impossibilitou a execução de outras como a 

produção de video-aulas para a capacitação dos profissionais de saúde das UTI e 

profissionais da higiene e limpeza dos serviços de saúde e os cartazes/folders de 

sensibilização para os pacientes/familiares. 

 

6.5. Limitações 

 

Podemos destacar algumas limitações neste estudo. Uma delas é que pra tornar o 

estudo viável foi realizado um diagnóstico nacional das ações implementadas pelas 

CCIHs baseado em instrumentos de autoavaliações. Desta forma, não podemos 

afirmar que as respostas dadas refletem a realidade do serviço.  

 

Além disso, este foi um trabalho realizado pela ANVISA, que é um órgão que regula 

a prestação de serviços desses estabelecimentos, assim, algumas respostas aos 

critérios avaliados podem ter sido muito positivas temendo que pudesse haver 

algum tipo de punição caso aquele critério fosse mal avaliado. Durante todo o 

Projeto nós deixamos claro que nós não iríamos utilizar as informações obtidas no 

sentido de culpabilizar os serviços, porém, mesmo assim, como o Projeto foi 

promovido pela Agência alguns serviços podem ter superestimado algumas 
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informações. Então, só poderíamos confirmar a veracidade dessas informações se 

houvesse uma confirmação dos dados por avaliadores externos diretamente nos 

serviços de saúde, mas este não era um dos objetivo do nosso trabalho.    

 

Outra limitação do trabalho que pode ser apontada foi o tipo de estudo utilizado. Nos 

estudos quase experimentais não controlados, comparados com os estudos 

experimentais controlados, o investigador mantém mais controle sobre a 

intervenção, mas tem menos controle sobre os fatores de confusão, assim a 

causalidade não é inferida diretamente e os efeitos dos fatores de confusão não são 

facilmente percebidos.111 

 

Porém, este foi o tipo de estudo escolhido, pois o nosso grupo de qualidade 

responsável pelo Projeto, entendeu que não deveria randomizar quem participaria 

da intervenção nem poderia trabalhar com um grupo controle de hospitais brasileiros 

que não fossem expostos à intervenção de melhoria, já que esta ANVISA tem como 

papel fundamental trabalhar para a melhoria da qualidade de todos os serviços de 

saúde do país. Além disso, o objetivo não era somente testar  uma hipótese, mas 

tinha a finalidade gerencial de medir a qualidade e a melhoria em todos os hospitais. 

Desta forma, o desenho impõe um nível de evidência limitado para a efetividade do 

ciclo de melhoria e da intervenção da ANVISA, pois a melhoria poderia ter sido 

também devido a outras estratégias paralelas que ocorreram no Brasil como, por 

exemplo, a publicação pelo MS da Portaria de criação do Programa Nacional de 

Segurança do Paciente e dos Protocolos de Segurança do Paciente e a criação dos 

NSP pelos hospitais89. 

 

Ainda cabe destacar, que o estudo foi do tipo antes-depois. Neste tipo de estudo 

você não tem como verificar se a melhoria identificada será sustentada. Para isso, é 

necessário que o SNVS repita avaliações como as realizadas neste ciclo de 

melhoria para verificar se o nível de qualidade será mantido em uma série temporal.  

 

Por outro lado, quanto à possibilidade de generalização das estimativas de 

conformidade dos critérios, devido à resposta de aproximadamente um terço dos 

hospitais com UTI, não podemos afirmar que as estimativas de fato revelam o real 

nível de qualidade de todos os serviços de saúde com leitos de UTI do Brasil, pois 



64 

 

só pudemos avaliar as respostas dos serviços de saúde que se dispuseram a 

participar voluntariamente das duas autoavaliações, devendo haver precaução ao 

generalizar as estimativas à toda a população de hospitais com UTI e muito menos 

extrapolar a todo o universo de hospitais do país. 

 

Outra limitação que merece destaque é que a maior parte dos critérios avaliados 

são de estrutura. Estes critérios só dão a possibilidade de medir a qualidade de 

forma indireta, já que o fato de você ter uma avaliação positiva daquele critério de 

estrutura não pode garantir, por exemplo, que os profissionais realmente 

implementem as ações previstas nos protocolos ou ainda que caso o serviço tenha 

condições estruturais para a higiene das mãos não quer dizer, necessariamente, 

que os profissionais de saúde estejam higienizando as mãos de forma efetiva em 

todas as oportunidades. Porém, a ANVISA optou por escolher esse tipo de critério 

para viabilizar um projeto nacional no contexto do Brasil, pois seria quase 

impossível nesta primeira edição de um ciclo de melhoria focar em critérios de 

resultado ou processo que são mais difíceis de serem medidos, principalmente no 

nível nacional. 

 

Como os critérios foram basicamente de estrutura, este estudo foi limitado a avaliar 

a melhoria da estrutura para a prevenção das IRAS e não pode assim verificar se a 

melhoria da estrutura refletiu na melhoria dos processos e resultados da prevenção 

de IRAS. Este pode ser desafio futuro, caso a ANVISA opte por continuar os ciclos 

de melhoria nacionais ou promova avaliações baseadas nos critérios propostos por 

este estudo. Uma outra sugestão seria ampliar o escopo do instrumento de 

avaliação hoje utilizado pela ANVISA para avaliar as Práticas de Segurança do 

Paciente desenvolvidas pelos hospitais com leitos de UTI (disponibilizada em maio 

de 2016), agregando à esta outra avaliação nacional os critérios utilizados neste 

ciclo de melhoria106.  
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7. CONCLUSÕES. 

 
Podemos concluir que mesmo com as limitações citadas, esse Projeto foi importante 

para apresentar as CCIHs dos hospitais brasileiros, as CECIHs e ao SNVS uma 

metodologia de priorização de intervenções baseadas em uma avaliação prévia e 

uma forma de reavaliar a efetividade dessas ações propostas. Além disso, os 

serviços de saúde conseguiram priorizar a realização de algumas ações que ainda 

não estavam implementadas, principalmente depois de receber o feedback 

sistematizado dos resultados das avaliações (auditoria e feedback).  

 

Entretanto, para tornar mais consistente a afirmação de que as ações de 

intervenção promovidas pelas CECIHs e pelo SNVS, baseadas na avaliação inicial, 

foram efetivas na melhoria da qualidade das ações de prevenção de IRAS, serão 

necessárias novas avaliações que possibilitem a comparação dos dados numa série 

temporal. Além disso, estudos adicionais podem ser realizados para verificar como 

os fatores contextuais dos hospitais que participaram das avaliações contribuíram 

para os resultados encontrados. 

 

Esta iniciativa de vanguarda foi importante para sinalizar, com baixo custo, que esse 

pode ser um caminho relevante a ser seguido pelos órgãos de regulação nos níveis 

nacional e locais, assim como por outras agências reguladoras de países em 

desenvolvimento ou desenvolvidos que queiram resultados nacionais a curto prazo 

para a melhoria da qualidade nos serviços de saúde. Assim, sugere-se que o uso de 

estratégias de GQ como os ciclos de melhoria da qualidade passe a fazer parte da 

rotina de trabalho dos serviços de saúde e dos gestores da saúde em todos os 

níveis em nosso país, mas é importante que todos os passos dessas experiências 

sejam documentadas e divulgadas para possibilitar a utilização desse modelo por 

cada vez mais profissionais e serviços.  
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APÊNDICES 

Apêndice 1: Formulário eletrônico: Avaliação nacional da qualidade da 
prevenção de IRAS (2015). 

 
 

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=19653 

 

 
 
 

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=19653
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Apêndice 2: Formulário eletrônico: Avaliação nacional da qualidade da 
prevenção de IRAS (2016). 
 
 http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24856  
 

 

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24856
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Apêndice 3: Diagrama de Afinidades 
 

LINHAS 
ESTRATÉGICAS 

INTERVENÇÕES NACIONAIS PROPOSTAS 

 
1. PROTOCOLOS 
E DIVULGAÇÃO 
 

Realizar reunião com o Grupo de Trabalho para a elaboração do Protocolo Nacional de prevenção de 

IRAS: IPCS relacionada ao uso do cateter venoso central. 

 Realizar reunião com o Grupo de Trabalho para a elaboração do Protocolo Nacional de prevenção de 

IRAS: ITU relacionada ao uso de cateter urinário. 

 Realizar reunião com o Grupo de Trabalho para a elaboração do Protocolo Nacional de prevenção de 

IRAS: Infecções Respiratórias relacionadas ao uso de ventilação mecânica.  

 Realizar reunião com o Grupo de Trabalho sobre Infecção em Neonatologia: revisão dos Critérios e 

publicação de Manual de Prevenção de IRAS em Neonatologia. 

 

 Realizar reunião com GT (AMIB, SBI, ABIH, CATREM) para elaboração de Protocolo Nacional de uso 

Racional de antimicrobianos. 

 Validação das propostas de Protocolos Nacionais de prevenção de IRAS e Uso Racional de 

Antimicrobianos na CNCIRAS 

 Revisão bibliográfica, diagramação e publicação dos Protocolos Nacionais de prevenção de IRAS. 

 Encaminhamento de todos os resultados da 1ª avaliação nacional para todas as 27 CECIH (lista de 

hospitais, todas as respostas por hospital, Diagrama de Pareto por Estado e Nacional). 

 Encaminhamento do Diagrama de Pareto Nacional e o Diagrama de Gantt para todos os hospitais 
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que responderam ao formulário da avaliação 1. 

 Encaminhamento do Diagrama de Gantt nacional para todas as CECIH. 

 Realizar videoconferência com as CECIH para avaliar as ações de estímulo que estão sendo 

promovidas localmente para a adoção de medidas voltadas para a melhoria das ações 

implementadas pelos serviços de saúde com leitos de UTI. 

 Estimular a realização de reuniões e visitas técnicas das CECIH nos serviços de saúde com leitos de 

UTI para promover a elaboração e a implementação dos Protocolos de Prevenção de IRAS nos 

serviços de saúde. 

 Elaborar e divulgar formulário eletrônico para que as CECIHs possam informar quais ações estão 

sendo promovidas para a solução dos principais problemas (mais vitais) identificados no Diagrama de 

Pareto da UF. 

 
2. Capacitação 

Disponibilização de vídeo aula, com linguagem adaptada, no sitio eletrônico da ANVISA, sobre a 

prevenção e o controle de IRAS para: 

1. Profissionais da higiene e limpeza dos serviços de saúde. 

2. Profissionais que atuam nas UTIs. 

 

 Participar de eventos científicos e de capacitação promovidos pelo SNVS ou outras instituições com o 

objetivo de divulgar os resultados nacionais do Ciclo de Melhoria, e promover o PNPCIRAS e o PNSP. 
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3. Monitoramento 
 

Publicação de instrutivo para o monitoramento do consumo de preparações alcoólicas na UTI. 

 Divulgação do Instrutivo e do link de notificação mensal do consumo de preparações alcoólicas 

(Formsus). 

 Realização do Projeto: Estados em Foco para avaliar a estrutura e propor melhorias para as CECIH 

dos estados da Região Norte e Nordeste. 

 Avaliação dos Planos de Ação encaminhados pelos estados após a avaliação realizada pelo Projeto 

Estados em Foco e realizar monitoramento da execução das ações previstas no Plano. 

4. Participação 
dos pacientes/ 
acompanhantes 
 

Elaboração de minuta de folder e cartaz com orientações para pacientes/acompanhantes. 

 Envio de minuta dos materiais para revisão bibliográfica, diagramação e impressão pela OPAS. 

 Disponibilização dos materiais no sitio eletrônico da ANVISA. 

 Envio de materiais para as CECIH, ABIH, SBI e AMIB. 

 Apoio as CECIH nas capacitações locais voltadas para os serviços de saúde. 
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Apêndice 4: Diagrama de Gantt Nacional 
 
Legenda:  

Verde: ações que foram realizadas dentro do prazo previsto; 

Amarelo: ações que já foram iniciadas, mas ainda não foram finalizadas; 

Vermelho: ações que ainda não foram iniciadas.  

 

1. Protocolos e divulgação 

AÇÕES RESPONSÁVEIS JUN/15 JUL/15 AGO/15 SET/15 OUT/15 NOV/15 DEZ/15 JAN/16 FEV/16 

Realizar reunião com o Grupo de Trabalho para a elaboração do 
Protocolo Nacional de prevenção de IRAS: IPCS associada à 
CVC.  

GVIMS + GT de infecção 
em corrente sanguínea 

  
 
 

  

 
     

Realizar reunião com o Grupo de Trabalho para a elaboração do 
Protocolo Nacional de prevenção de IRAS: ITU associada ao uso 
de cateter urinário. 

GVIMS + GT de infecção 
do sistema urinário 

 

     
 
 
 
 

 

    

Realizar reunião com o Grupo de Trabalho para a elaboração do 
Protocolo Nacional de prevenção de IRAS: Infecções 
Respiratórias relacionadas ao uso de ventilação mecânica.  

GVIMS + GT de infecção 
em sistema respiratório 

    

 
  

 
 
 

   

Realizar reunião com o Grupo de Trabalho sobre Infecção em 
Neonatologia: revisão dos Critérios e publicação de Manual de 
Prevenção de IRAS em Neonatologia. 

GVIMS + GT de infecção 
em Neonatologia 

   
 
 

   
 

   

Realizar reunião com GT (AMIB, SBI, ABIH, CATREM) para 
elaboração de Protocolo Nacional de uso de antimicrobianos. 

GVIMS + GT de 
elaboração do Protocolo 

      
 
 
 

  
 

 

Validação das propostas de Protocolos Nacionais de prevenção 
de IRAS e Uso Racional de Antimicrobianos na CNCIRAS 

GVIMS + CNCIRAS + 
CATREM 

       
 
 

 
 

 
 

Revisão bibliográfica, diagramação e publicação dos Protocolos 
Nacionais de prevenção de IRAS. 
 
 

GVIMS + OPAS         
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Encaminhamento de todos os resultados da 1ª avaliação 
nacional para todas as 27 CECIH (lista de hospitais, todas as 
respostas por hospital, Diagrama de Pareto por Estado e 
Nacional. 

GVIMS       
 
 

   

Encaminhamento do Diagrama de Pareto Nacional e o Diagrama 
de Gantt para todos os hospitais que responderam ao formulário 
da avaliação 1. 

          

Encaminhamento do Diagrama de Gantt nacional para todas as 
CECIH. 

GVIMS    
 

      

Realizar videoconferência com as CECIH para avaliar as ações 
de estímulo que estão sendo promovidas localmente para a 
adoção de medidas voltadas para a melhoria das ações 
implementadas pelos serviços de saúde com leitos de UTI. 

GVIMS + CECIH         
 
 
 
 

 

Estimular a realização de reuniões e visitas técnicas das CECIH 
nos serviços de saúde com leitos de UTI para promover a 
elaboração e a implementação dos Protocolos de Prevenção de 
IRAS nos serviços de saúde.  

GVIMS + CECIH         
 
 
 
 
 

 

Elaborar e divulgar formulário eletrônico para que as CECIHs 
possam informar quais ações estão sendo promovidas para a 
solução dos principais problemas (mais vitais) identificados no 
Diagrama de Pareto da UF. 
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2. Capacitação 

AÇÕES RESPONSÁVEIS JUN/

15 

JUL/

15 

AGO/

15 

SET/

15 

OUT/

15 

NOV/

15 

DEZ/

15 

JAN/

16 

FEV/

16 

Disponibilização de vídeo aula, com linguagem adaptada, no sitio 

eletrônico da ANVISA, sobre a prevenção e o controle de IRAS 

para: 

 

 Profissionais da higiene e limpeza dos serviços de 

saúde. 

 

 Profissionais que atuam nas UTIs. 

 

 

 

 

GVIMS  

     

 

    

 

 

 

 

 

 

Participar de eventos científicos e de capacitação promovidos 

pelo SNVS ou outras instituições com o objetivo de divulgar os 

resultados nacionais do Ciclo de Melhoria, e promover o 

PNPCIRAS e o PNSP. 
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3. Monitoramento 
 

AÇÕES RESPONSÁVEIS JUN/

15 

JUL/

15 

AGO/

15 

SET/

15 

OUT/

15 

NOV/

15 

DEZ/

15 

JAN/

16 

FEV/

16 

Publicação de instrutivo para o monitoramento do consumo de 

preparações alcoólicas na UTI. 

 

GVIMS 

  

 

 

  

 

 

     

 

 

Divulgação do Instrutivo e do link de notificação mensal do 

consumo de preparações alcoólicas (Formsus). 

 

GVIMS          

Realização do Projeto: Estados em Foco para avaliar a estrutura 

e propor melhorias para as CECIH dos estados da Região Norte 

e Nordeste. 

 

GVIMS + 

colaboradores 

         

Avaliação dos Planos de Ação encaminhados pelos estados após 

a avaliação realizada pelo Projeto Estados em Foco e realizar 

monitoramento da execução das ações previstas no Plano. 

 

GVIMS          
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4. Participação Dos Pacientes/Acompanhantes 
AÇÕES RESPONSÁVEIS JUN/

15 

JUL/

15 

AGO

/15 

SET/15 OUT/

15 

NOV/

15 

DEZ/

15 

JAN/

16 

FEV/

16 

Elaboração de minuta de folder e cartaz com orientações 
voltadas para a segurança do paciente para 
pacientes/acompanhantes. 

 

GVIMS 

  

 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Envio de minuta dos materiais para revisão bibliográfica, 
diagramação e impressão para a OPAS. 

 

 

GVIMS 

         

Disponibilização dos materiais no sítio eletrônico da 
ANVISA. 

 

 

GVIMS 

  

 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Envio de materiais para as CECIH, ABIH, SBI e AMIB.  

 

GVIMS 

         

Apoio as CECIH nas capacitações locais voltadas para os 
serviços de saúde. 

 

 

GVIMS 

         

 
Fonte: Autoria Própria 

 
 



104 

 

ANEXOS 

Anexo 1: Autorização da ANVISA. 

 

 
 

 


