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Comparação





• Processo de busca 

das melhores práticas 

e que conduzem ao 

desempenho superior.

• É um processo positivo

e através do qual uma 

empresa examina 

como outra realiza 

uma função específica 

a fim de melhorar a 

forma como realiza 

esta função



O quê?

Desfechos/resultados: 

– Índices de infecção 

• Redução contínua

– Índices de 

incidência/prevalência de MR

Processos

– Índices de adesão

• Observação direta

• Consumo de produtos 

para higiene das mãos

• Outros

Estrutura

– Composição da CCIH

– Guias de recomendação

– Treinamentos

– Presença de insumos para 

higiene das mãos

– Adequação de recursos 

para processamento de 

artigos e superfícies



Benchmarking e IRAS

• NNIS, década de 1970: introduz o 

conceito de sistema de vigilância em 

grupos de hospitais

• Estudo brasileiro aplicando o método 

NNIS em 5 hospitais em MG
Starling C et al, 1997

Foco em desfechos



NHSN

2007

491 serviços

44% com 201-500 leitos

2008

2.003 serviços

19 estados usando 

NHSN para 

divulgação 

compulsória

2016

• >19.000 serviços

• 33 estados utilizando 

NHSN para 

divulgação 

compusória

Aumento da transparência 

no nível da federação e 

dos estados

Bell, M: Public health and HAI prevention: 

a changing paradigm. SHEA,  2016



Para quê?

• Auto-avaliação para reconhecimento de 

potenciais áreas de melhorias e estímulo para 

avanços

• Participação em redes, em pesquisas ou projetos 

de implementação visando melhorias

• Avaliação do conjunto de instituições por órgãos 

governamentais, com vistas identificação de 

prioridades e desenvolvimento de planos de ação







Para quê?

• Escolha do paciente/familiares

• Estabelecimento de prêmios ou hierarquia 

de qualidade

• Comparação valorativa

– Financiamento

– Investimento



Para quê?

Saúde como um 

direito do cidadão e 

dever do Estado.

Saúde como um 

serviço e o paciente 

como um consumidor

Visão de 

mundo



Por quem?

• Redes de Cooperação

• Estruturas governamentais

• Instituições de benchmarking

• Agências de financiamento



Como?

Voluntário

• Redes de cooperação

• Redes de pesquisa

• Estruturas 

governamentais

Compulsório

• Estruturas 

governamentais

• Agencias de 

financiamento



Desafios para a comparabilidade



Sistemas de vigilância

a. Falhas na representatividade 

dos dados

– Não participação de 

hospitais relevantes

– Não inclusão de pacientes 

com riscos semelhantes

b. Validade intrínseca do dado

– Especificidade

– Sensibilidade

c. Outros aspectos:

– Custo da coleta de 

dados

– Oportunidade

– Valor clínico do 

indicador definido

– Poder discriminatório da 

qualidade assistencial

– Simplicidade

– Aplicabilidade e utilidade 

do indicador para 

melhoria assistencial

Fabry  J et al. J Hosp Infect 2007



Validação de dados

• Estudos de validação de 

vigilância nacional:

– Custo

– Dificuldades 

operacionais

• Número grande de 

observação para 

identificar variabilidade

– Hospitais

– Unidades

• Revisão de dados 

retrospectiva

• Arquivos de microbiologia

• Uso de diagnósticos-

chave para busca de 

casos

= estudos retrospectivos 

que permitem uma 

estimativa indireta 

Fabry  J et al. J Hosp Infect 2007



Como?

Voluntário

• Redes de cooperação

• Redes de pesquisa

• Estruturas 

governamentais

Compulsório

• Estruturas 

governamentais

• Agencias de 

financiamento

• Public repor



Public report

Reino Unido:

• Vigilância compulsória de MRSA desde 

2001 e de Clostridium dificille desde 2004.

Estados Unidos:

• Public report compulsório em vários 

estados

Duerden BI, J Hosp Infect, 2007; McConnell J, J Hosp Infect, 2007



Public report - Premissas

1. IRAS: prevenível

2. Transparência, troca 

aberta de informações e 

responsabilização

3. Dados confiáveis e 

acurados, com ajustes 

de risco

4. Indivíduos decidem os 

serviços de saúde de 

forma racional

5. Indivíduos entendem os 

dados disponibilizados

6. Indivíduos ter condições de 

fazer escolhas quanto a 

serviços de saúde

7. Indivíduos irão fazer tomadas 

de decisões que melhorem as 

suas condições de saúde

8. Mercado: pressão para 

melhorar a qualidade

9. Resultados positivos mais 

vantajosos do que 

conseqüências indesejadas

Edmond & Bearman. J Hosp Infection, 2007



Public report

Consequencias indesejadas

• Visão em túnel: 

privilegiar áreas em 

detrimento de outras

• Miopia: concentrar em 

resultados apenas a curto 

prazo sem enxergar 

efeitos futuros.

• Convergencia: colocar 

mais esforços em evitar 

ser outlier do que nas 

necessidades reais.

• Ossificação: evitar 

novas abordagens com 

medo de obter 

desempenho ruim

• Gaming: modificar 

comportamentos para 

não ficar com 

desempenho ruim

• Vies: configurar o 

sistema de vigilância para 

ter baixa sensibilidade.

Marshall et al apud Edmond & Bearman. J Hosp Infection, 2007



Como?

Voluntário

• Redes de cooperação

• Redes de pesquisa

• Estruturas 

governamentais

Compulsório

• Estruturas 

governamentais

• Agencias de 

financiamento



Porque o estudo de Michigan 

(keystone) obteve sucesso: 

ex post theory

1. Geração de pressão isomórfica para as UTI 
juntarem-se ao programa e estar conforme aos seus 
requisitos

2. Criação de uma densa rede comunitária com fortes 
links horizontais que exerciam pressão normativa 
sobre os membros

3. Re-enquadrando IPCS-CVS como um problema 
social e dirigindo para um problema e conduzindo 
isto como um movimento profissional de base, mas 
com um programa verticalmente estruturado

Dixon-Woods M et al, 2011



Isomorfismo 

Isomorfismo institucional: as instituições tendem parecer 

umas com as outras adotando processos, práticas e 

estruturas similares

• Isto acontece em instituições que enfrentam os mesmos 

problemas (de uma mesma região, sujeitas a uma 

mesma pressão regulatória, etc...)

• Com o tempo tendem a mimetizar as instituições que tem 

melhores resultados

• As instituições podem considerar inaceitável participar de 

um projeto como foi o Keystone, no qual as principais 

instituições estiveram envolvidas

Dixon-Woods M et al, 2011



4. Utilizando diversas intervenções que funcionaram de 

de diversas formas para formatar uma cultura de 

compromisso de fazer melhor a prática

5. Aproveitando os dados de infecção como uma força 

disciplinar

6. Utilizando “arestas duras”: o programa não tinha oficial 

autoridade, mas utilizou alguns recursos de pressão

Dixon-Woods M et al, 2011

Porque o estudo de Michigan 

(keystone) obteve sucesso: 

ex post theory



Isomorfismo: 

mecanismos possíveis

• Isomorfismo normativo: as instituições percebem como 

um valor ético correto participar do projeto

• Isomorfismo coercitivo: imposições ambientais externas 

tornam difícil as instituições escaparem sem punições 

(normas e regulações)

• Isomorfismo mimético: organizações imitam as que 

tiveram mais sucesso

= Provavelmente o que funcionou em Michigan de modo 

mais forte foram os mecanismos normativo e mimético

Dixon-Woods M et al, 2011



Redes de comunidades

• Treinamento

• Suporte técnico

– Workshops presenciais

– Teleconferências

– Discussão sobre como manejar com profissionais 

resistentes a aderir ao projeto

= engajamento dos times no projeto pela promoção da 

troca de experiências, compartilhamento de histórias de 

sucesso

= senso de comunidade
Dixon-Woods M et al, 2011



“Arestas duras”

• Check list de procedimentos: pressão de profissionais 

internamente

• Hospitais que não enviavam dados: contatos telefônicos 

por parte dos lideres do projeto

• Enfermeiras foram encorajadas a telefonar para os 

lideres do programa se médicos não aceitassem a 

interromper inserção de cateteres que não estivessem 

de acordo com os check-list 

– obs: nenhuma enfermeira precisou fazer isto, mas 

alguns médicos ligaram reclamando que o projeto 

estava incitando revolução entre as enfermeiras)

Dixon-Woods M et al, 2011
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Projeto IRAS-Brasil



Projeto IRAS-Brasil



Polos e > 200 leitos

50 – 199 leitos

< 50 leitos

19

55

79

Hospitais visitados

N hospitais avaliados= 

n=153

N leitos = 8.853



Etapa 1

Inquérito de 

Prevalência 

de IRAS

Avaliação de 

estrutura 

para P&C

Apêndice 1 – Folha 1

Caracterização da Unidade

Apêndice 1 – Folha 2

Lista de pacientes internados

Apêndice 2 – Folha 1

Ficha de paciente com IRAS 

adulto e pediátrico

Apêndice 2 – Folha 1

Ficha de paciente com IRAS 

neonatologia

Apêndice 3 – Folha 1

Estrutura de lavagem de mãos

Apêndice 3 – Folha 2

Estrutura de higiene de mãos

Apêndice  4 

Estrutura geral de CCIH

Apêndice  5 

Estrutura de laboratório de microbiologia

Apêndice  6

Estrutura de CME

Figura esquemática de formulários



Hospitais sem CCIH: Geral: 17,6%

Hospitais com < 50 leitos: 30%

Hospitais 50 -199 leitos: 5%

IC Mínimo 25% 50% 75% Máximo P valor 

Bruto 

P valor 

Ajustado 

 Categoria do hospital        

Referência  0.69 0.90 0.94 0.98 1.00 - - 

≥ 200 leitos 0.67 0.95 0.96 0.99 1.00 0.2 0.9 

50-199 leitos 0.06 0.70 0.88 0.96 1.00 <0.001 0.09 

<50 leitos 0.000 0.23 055 0.84 1.00 <0.001 <0.001 

 Região        

Sudeste 0.00 0.67 0.88 0.95 1.00 - - 

Nordeste 0.00 0.33 0.76 0.94 1.00 0.07 0.001 

Centro-Oeste 0.00 0.23 0.43 0.64 0.98 <0.001 0.001 

Norte 0.00 0.15 0.76 0.95 1.00 0.09 0.04 

Sul 0.00 0.60 0.85 0.97 1.00 0.9 0.9 

 

Conformidade da CCIH



Conformidade de CCIH versus Conformidade de CME

R =  0.636; P-valor <0.001



Conformidade Higiene das Mãos

§ inclui todos os recursos: pia, sabão e papel toalha; 

*número de pacientes no momento da avaliação; 

IC: inclui elementos de funcionalidade e limpeza; 

†11 hospitais universitários; 
‡P-valor <0.05

 Pias§ Dispensador de produto 

alcoólico 

Categoria do 

Hospital 

Leitos 

por/ 

Pacientes

*por/ 

IC Leitos 

por/ 

Pacientes 

por/ 

IC 

Referência† 3.34 2.54 65.2 3.27 2.47 83.1 

≥ 200 beds 3.91
‡
 3.12

‡
 59.7

‡
 3.49 2.79

‡
 84.7 

50-199 beds 3.14 2.01
‡
 50.3

‡
 3.39 2.17

‡
 75.7

‡
 

<50 beds 3.08 1.47
‡
 43.5

‡
 6.43 3.06

‡
 76.2

‡
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