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Introdução

2

”O dever mais alto da medicina é salvar vidas 
humanas ameaçadas ...

A partir de hoje, 15 de maio de 1847, todo 
estudante, médico, enfermeiro, visitante está 

obrigado a lavar as mãos. Esta disposição 
vigorará para todos, sem exceção". 

Ignaz Philipp Semmelweis (1818-1865)
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Vigilância epidemiológica de infecções

• Observação sistemática, ativa e constante da ocorrência e distribuição 
das infecções e dos eventos e condições que aumentam ou diminuem o 
risco de ocorrência destes agravos.

• Objetivo geral: 

✓ Fornecer informação que subsidiem ações visando a redução da 
ocorrência de infecção e de outros eventos adversos que aumentam 
ou que diminuem o risco de ocorrência desta. 
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Estatística e informática na CCIH
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Uso de Estatística na CCIH

6



Uso de Estatística na CCIH
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Vigilância epidemiológica de infecções

• Como a vigilância pode auxiliar na redução das infecções? 

✓ Na medida em que provê informações ao pessoal envolvido nas
atividades assistenciais e à própria CCIH, a vigilância pode contribuir
substancialmente na definição das melhores práticas e rotinas de
controle de infecção e no incentivo à adesão às práticas já
recomendadas.
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Interpretando taxas de infecção

• Comparação INTERNA - Curva endêmica: 

✓ Os parâmetros de comparação ou valores de referência são
calculados com base em resultados prévios na sua própria
instituição.

✓ Identificação de surtos.

✓ Análise de tendências.
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• Comparação EXTERNA - Benchmarking: 

✓ Os parâmetros de comparação ou valores de referência são obtidos
de estudos multicêntricos (NHSN, IQG, Anvisa, NOIS).



Curvas endêmicas

• O princípio básico das curvas 
endêmicas é calcular o 
percentil 95 (p95) a partir de 
uma distribuição 
probabilística teórica admitida 
para o indicador ou a partir 
da distribuição empírica dos 
percentis. 

• O modelo probabilístico a ser 
usado no cálculo do limite 
endêmico superior é definido 
de acordo com o numerador 
e o denominador utilizado 
para o cálculo do indicador.
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Benchmarking
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✓ O benchmark é definido como um percentil (p90) obtido de dados multicêntricos.

✓ Podem ser apresentados outros percentis (mediana ou p50, por exemplo).



Benchmarking
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• No 1º semestre de 2019, a taxa de pneumonia
associada a ventilação mecânica nos CTIs
esteve abaixo de muitos dos benchmarks
avaliados.



Interpretando taxas de infecção

• Problema: 

✓ A análise das taxas é sempre RETROSPECTIVA!

... Tivemos um problema mês passado... Semestre passado...!
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• Solução: 

✓ Infectômetro!

COUTO, BRGM; STARLING, CEF. INFECTOMETER: a practical application of endemic curves. In: The sixth Annual Meeting of The Society for 
Healthcare Epidemiology of America.1996, Washington / DC. Infect Control Hosp Epidemiol, 1996. v. 17. p. 40-40.
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BARBOSA, ML; GAZINNELI, A; STARLING, CEF; COUTO, BRGM. . Validating the INFECTOMETER as a Prospective and Real-time System for 
Diagnosing Outbreaks. In: The 16th Annual Meeting of The Society for Healthcare Epidemiology of America. 2006, Chicago. 



Infectômetro

• Objetivo: 

✓ Estimar o número de infecções esperadas por mês e por semana
num grupo específico de pacientes.

✓ É baseado na curva endêmica:
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Infectômetro
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1. Build the statistical process chart (SPC) for each NI.

2. Estimate the average month (m) and standard deviation (s) of  the 
infection cases, excluding outlier data, i.e., data from months with NI 
rate higher than the max control limit.

3. Calculate the monthly expected incidence (MEI), assuming that the NI 
occurrence follows a Normal distribution, by using the formula 

MEI = m + 1.64s.

COUTO, BRGM; ANDRADE, AV; BARBOSA, CH; VIVAS, FA; STARLING, CEF. Infectometer: a display panel system for concurrent monitoring of 
outbreaks. In: The 14th Annual Meeting of The Society for Healthcare Epidemiology of America. 2004, Philadelphia. 



Infectômetro
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4. Calculate the weekly expected incidence (WEI):
a) divide the month observed data by 4 (assuming months with 4 weeks); 

b) estimate average week (m*) and standard deviation (s*) of the infection cases. 
Do not use the data of the "Out of Control" months: 

WEI = m* + 1.64 s*

Obs.: if the normal supposition fails, we can use a percentile method. 

5. These information (MEI and WEI), for each NI analyzed, are the 
Infectometer

COUTO, BRGM; ANDRADE, AV; BARBOSA, CH; VIVAS, FA; STARLING, CEF. Infectometer: a display panel system for concurrent monitoring of 
outbreaks. In: The 14th Annual Meeting of The Society for Healthcare Epidemiology of America. 2004, Philadelphia. 



Infectômetro: validação 
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BARBOSA, ML; GAZINNELI, A; STARLING, CEF; COUTO, BRGM. . Validating the INFECTOMETER as a Prospective and Real-time System for 
Diagnosing Outbreaks. In: The 16th Annual Meeting of The Society for Healthcare Epidemiology of America. 2006, Chicago. 

Sensibilidade no diagnóstico de surtos REAIS Especificidade no diagnóstico de surtos REAIS



Infectômetro: validação 
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BARBOSA, ML; GAZINNELI, A; STARLING, CEF; COUTO, BRGM. . Validating the INFECTOMETER as a 
Prospective and Real-time System for Diagnosing Outbreaks. In: The 16th Annual Meeting of The Society for 

Healthcare Epidemiology of America. 2006, Chicago. 

• Número de meses necessários 
para o Infectômetro: no 
mínimo, seis meses e, no 
máximo, 18 meses. 



Infectômetro: bloco cirúrgico
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Infectômetro: bactérias MR
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Infectômetro: unidades de internação
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Infectômetro: plano de ação
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1. Preencher os Infectômetros uma vez por semana com as informações de 
casos de infecções diagnosticados em cada Unidade de Internação cujos 
Infectômetros foram construídos. 

2. Verificar se o número de casos de um determinado tipo de infecção, 
diagnosticados numa semana, está maior que o número esperado/definido 
pelo Infectômetro. 
Se isto ocorrer, então:

a) Avaliar os fatores de risco e a história clínica/epidemiológica de cada caso.

b) Anotar no próprio Infectômetro se os casos diagnosticados tinham fatores de risco 
intrínsecos que justificassem a evolução para a infecção. Se as infecções forem de 
pacientes com alto risco intrínseco, então aguardar a evolução dos novos casos das 
outras semanas do mês.

c) Se os pacientes infectados não estiverem na categoria de “alto risco intrínseco para a 
infecção com problema”, então iniciar um estudo descritivo, mais abrangente dos 
casos e, se necessário, iniciar investigação de surto (estudo analítico).



Surtômetro
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• Este instrumento usa os dados observados em cada semana de casos de 

infecção, compara com o máximo esperado no mês pelo Infectômetro e usa 

um modelo de Distribuição de Poisson para calcular a chance do 

Infectômetro ser ultrapassado para alguma topografia, resumindo num 

único gráfico para cada setor a chance de ocorrer um surto próximo. 

• O velocímetro traz o nível de alerta epidemiológico de cada setor! 

COUTO, BRGM; STARLING, CEF. Cobweb Chart for Infection Rates, Infectometer, and Outbreak Alert System: Real-Time Systems for 
Summarizing Nosocomial Data. In: 6th International Conference on Healthcare Associated Infections. 2020, Atlanta. 



Surtômetro: exemplo
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Surtômetro: plano de ação
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• Nível de alerta muito baixo ou baixo (“verde”):

1. continuar com a vigilância, apenas observar.



Surtômetro: plano de ação
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• Nível de alerta “amarelo”: 

1. Avaliar os fatores de risco e a história clínica/epidemiológica de cada caso.
a) Se as infecções forem de pacientes com alto risco intrínseco, então aguardar a 

evolução dos novos casos das outras semanas do mês.

b) Se os pacientes infectados não estiverem na categoria de “alto risco intrínseco para a 
infecção com problema”, então iniciar um estudo descritivo, mais abrangente dos 
casos e, se necessário, iniciar investigação de surto (estudo analítico).



Surtômetro: plano de ação
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• Nível de alerta “vermelho”:

1. Comunicar o setor afetado. 

2. Avaliar os fatores de risco e a história clínica/epidemiológica de cada caso.
a) Se as infecções forem de pacientes com alto risco intrínseco, então aguardar a 

evolução dos novos casos das outras semanas do mês.

b) Se os pacientes infectados não estiverem na categoria de “alto risco intrínseco para a 
infecção com problema”, então iniciar um estudo descritivo, mais abrangente dos 
casos e, se necessário, iniciar investigação de surto (estudo analítico).



Gráfico de teia de aranha (Cobweb chart)
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• Neste gráfico é possível colocar numa única figura vários indicadores com 

seus valores num determinado mês e respectivos benchmarks e limites 

endêmicos. 

• Apesar dos indicadores terem unidades de medida diferentes (%, taxas por 

100 saídas, taxas por 1.000 denominadores-dia etc), ao seu comparar todos 

os valores com o benchmark, tem-se uma medida adimensional para cada 

indicador, o que torna possível a construção do gráfico. 

COUTO, BRGM; STARLING, CEF; CUNHA JÚNIOR, JJ. Cobweb Chart for Infection Rates. In: SHEA Spring 2016 Conference, 2016, Atlanta.



Gráfico de teia de aranha (Cobweb chart)

29



Gráfico de teia de aranha (Cobweb chart)
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• Em 2019/1, tanto os 
valores observados 
quanto os limites 
endêmicos de todos os 
13 principais 
indicadores de IRAS 
do hospital ficaram 
abaixo do seus 
benchmarks, exceto as 
taxas de PAV nas duas 
UTIs, que ficaram 
ligeiramente acima do 
esperado. 

• Em ambas as UTIs, as 
taxas ficaram abaixo 
dos benchmarks.



Gráfico de teia de aranha (Cobweb chart)

• Entre julho e 
setembro de 2019, 
todos os indicadores 
ficaram abaixo dos 
seus respectivos 
benchmarks, 
entretanto, dois 
deles ficaram acima 
dos limites 
endêmicos:

1. CTI de Adultos: 
Densidade de 
incidência de sepse 
primária associada a
cateter venoso 
central.

2. Risco de infecção do 
sítio cirúrgico na 
Clínica de Cirurgia 
Pediátrica. 



Predição de risco de infecção beira leito
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• Objetivo: usar modelos de regressão logística para obter o risco de um 

paciente evoluir com infecção ou evento adverso, possibilitando a 

identificação dos casos inesperados (de infecção, de óbito etc). 

BRACARENSE, F; CARVALHO, F; SILVA, D; COUTO, HRD; SILVA, I; LEITE, EM; SILVA, SG; MAIA, A; VASCONCELOS, D; SILVA, M; COUTO, BRGM. Bedside 
Predictions of Sepsis and Pneumonia in ICU: Multivariate Analyses of Risk for Identifying Unexpected Infections. Journal of the Association of 

Medical Microbiology and Infectious Disease Canada (JAMMI), 2019. v. 4. p. 83-117.



Predição de risco de infecção beira leito

• Regressão logística:

o Modelo de relação entre um conjunto de variáveis xi e resposta dicotômica (binária)

o xi: dicotômicas (sim/não), categórica, contínua (idade, Lactado, EuroSCORE...)
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Exemplos: EuroSCORE II
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NASHEF SAM, ROQUES F , SHARPLES LD et al. EuroSCORE II. 
European Journal of Cardio-Thoracic Surgery 41 (2012) 734–745.



Quando um evento é “INESPERADO”

Filosoficamente, do ponto de vista estatístico, quando 
usamos nível de significância de 5% estamos afirmando 
que “Nenhum evento que tenha até 5% de chance de 

ocorrer deve efetivamente  acontecer”.

Portanto, toda infecção que tenha até 5% de 
chance de ocorrer e que eventualmente 

ocorre será classificada como INESPERADA
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Modelo logístico para predição de sepse

• Modelo de regressão logística múltipla obtido com base em dados de 
pacientes internados no CTI entre janeiro e junho de 2018:
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Onde: Rx = risco de sepse primária;

X1 = escore BRADEN; X2 = escore TISS-28;

X3 = escore SOFA; X4 = escore de ÀPACHE;

X5 = tempo de internação na UTI (dias); X6 = idade do paciente (anos);

✓ Modelo completo, considerando todas as seis variáveis explicativas.



Modelo logístico para predição de sepse

• Modelo final de regressão logística múltipla obtido com base em dados de 
pacientes internados no CTI entre janeiro e junho de 2018:
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✓ Se o risco de sepse for estimado em até 5% então a infecção, se ocorrer, 
será definida como INESPERADA, devendo ser melhor investigada!



Predição de sepse: validação pela curva ROC

• A curva ROC do 
modelo sugere 
que o mesmo 
pode ser usado 
na predição de 
casos de sepse!
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Predição de sepse: pacientes a investigar

• O modelo sugere que, dos nove pacientes com sepse, quatro tinham risco de 
até 5% e não deveriam ter evoluído com infecção, devendo ser melhor 
explicados!

✓ Obs.: o modelo reduzido usa somente o escore TISS-28, o escore SOFA e o tempo de 
internação na UTI (dias) para prever o risco de sepse primária. 
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Conclusões
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• Com o Infectômetro não é necessário esperar até o final do mês para se 

avaliar as taxas, mas a análise se torna prospectiva, em tempo real.

• Já o Surtômetro traz o futuro para o presente, mostrando o risco de surtos.

• O Cobweb chart dá a impressão de ser uma ferramenta já conhecida... só 

que não! 

• Com os modelos de predição de risco beira leito é possível estimar a chance 

de um paciente evoluir com infecção, óbito, condição adquirida ou evento 

adverso, identificando casos inesperados e separando o “joio do trigo”! 


