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RESUMO 

 

Introdução: A endoftalmite é uma das complicações mais graves após procedimentos 

oftalmológicos invasivos (POI). Sua magnitude é desconhecida no Brasil devido à falta de um 

sistema de vigilância epidemiológica.  A enfermagem tem um papel fundamental nos processos 

de prevenção e monitoramento desse agravo. Objetivo: Avaliar o processo de implementação 

de um sistema de vigilância epidemiológica para endoftalmite (SIVEN) após POI. Método: 

Trata-se de um estudo de caso sob a perspectiva da ciência da implementação, com abordagem 

quantitativa e qualitativa, utilizando como referencial o Consolidated Framework for 

Implementation Research (CFIR). Foi realizado em parceria com a Divisão de Infecção 

Hospitalar do Centro de Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de Estado da Saúde de São 

Paulo. O estudo foi realizado em cinco fases: 1) Planejamento da estratégia de implementação; 

2) Caracterização do contexto por meio de um questionário eletrônico; 3) Implementação 

preliminar; 4) Análise do processo de implementação por meio de entrevistas semiestruturadas 

com participantes do SIVEN, transcritas para análise de conteúdo segundo Krippendorf. As 

categorias emergentes foram organizadas de acordo com os domínios e constructos do CFIR; 

5) Implementação final. Foram elegíveis os estabelecimentos de saúde (ES) do estado de São 

Paulo que realizavam cirurgias de catarata ou injeção intravítreo. Resultados: O Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) revelou inexatidão dos dados de contato dos 

ESs, o que impossibilitou conhecer o número exato de ESs elegíveis e dificultou o recrutamento 

de participantes. O resultado do questionário eletrônico apontou falhas nos padrões de 

prevenção de infecção nos ESs. Participaram do SIVEN 110 dos 1.483 ESs elegíveis no período 

de Setembro de 2017 a Junho de 2019 perfazendo uma taxa de adesão de 7,4%. Entre os ESs 

que aderiram, apenas cinco (17%) enviaram dados de mais de 10 meses/ano. O número de POIs 

realizados no período foi de 111.686. Foram notificados 47 casos de endoftalmite após a 

realização de 81.152 cirurgias de catarata (incidência de 0,06%); 14 casos de endoftalmites 

foram notificados após a realização de 30.534 injeções intravítreo, (incidência de 0,05%). O 

principal agente etiológico identificado foi o Staphylococcus spp em 17 (27,9%) casos. Na 

análise de conteúdo das entrevistas, emergiram os principais fatores que podem ter facilitado a 



 

 

adesão ao SIVEN: o reconhecimento pelos participantes da importância e necessidade do 

SIVEN, a sua simplicidade operacional e a possibilidade de geração de dados para comparação. 

As potenciais barreiras que emergiram foram a falta de clareza entre os participantes sobre a 

vigilância epidemiológica como a evidência principal, as particularidades da oftalmologia e a 

dificuldade dos ESs para obtenção dos dados. Conclusão: O contexto atual revelou a 

dificuldade em identificar os ESs elegíveis devido às falhas no CNES; verificou-se também que 

as condições para prevenção de endoftalmites ainda se encontram aquém do desejado em 

muitos ESs. A estruturação e operacionalização do SIVEN demonstraram-se complexas, com 

adesão ainda parcial dos ESs. A incidência identificada de endoftalmites após POI é baixa, 

embora o número de indivíduos sob risco potencial seja elevado. Os principais fatores 

apontados que podem ter influenciado a implementação do SIVEN foram relacionados ao 

contexto interno e às características da intervenção e dos indivíduos. 

 

Palavras-chave: Ciência da implementação. Endoftalmite. Enfermagem. Infecção da ferida 

operatória. Procedimentos cirúrgicos oftalmológicos. Vigilância epidemiológica.  



 

 

Luz RA. Implementation of a surveillance system for endophthalmitis after invasive intraocular 

procedures in the state of Sao Paulo. [tese]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade 

de São Paulo; 2019. 

 

ABSTRACT 

 

Background: Endophthalmitis is one of the most severe complications after invasive 

intraocular procedures (IIP), whose magnitude is unknown in Brazil due to the lack of a 

surveillance system. Nursing plays a fundamental role in the prevention and monitoring 

processes of this adverse event. Objective: To assess the implementation process of a 

surveillance system for endophthalmitis (SIVEN) after IIP. Methods: Implementation science 

case study with a quantitative and qualitative approach, using as a reference the Consolidated 

Framework for Implementation Research (CFIR). It was carried out in partnership with the 

Hospital Infection Division of the Epidemiological Surveillance Center of the São Paulo State 

Department of Health. The study was conducted in five phases: 1) Implementation strategy 

planning; 2) Characterization of the context through an electronic questionnaire; 3) Preliminary 

implementation; 4) Analysis of the implementation process through semi-structured interviews 

with SIVEN participants, transcribed for content analysis according to Krippendorf. Emerging 

categories were organized according to CFIR domains and constructs; 5) Final implementation. 

Health facilities (HF) in the state of São Paulo that performed cataract surgery or intravitreal 

injection were considered eligible. Results: The National Register of Health Facilities (CNES) 

had inaccurate contact data for the HFs, which made it impossible to know the exact number of 

eligible HFs and made it difficult to recruit participants. The result of the electronic 

questionnaire pointed to shortcomings in the infection prevention standards in HFs. 110 out of 

1483 eligible HFs participated in the SIVEN from September 2017 to June 2019, with an 

adoption rate of 7.4%. Among the HFs who adopted SIVEN, only 5 (17%) submitted data for 

more than 10 months/year; 111686 PII were performed during the period; 47 cases of 

endophthalmitis were reported after 81152 cataract surgeries (incidence of 0.06%); 14 cases of 

endophthalmitis were reported after 30534 intravitreal injections (incidence of 0.05%). The 

main etiological agent identified was Staphylococcus spp in 17 (27.9%) cases. From content 

analysis of the interviews, the main factors that may have facilitated adoption of SIVEN were: 

the recognition by participants of the importance and necessity of SIVEN, its operational 

simplicity and the possibility of data generation for comparison. Potential barriers that emerged 



 

 

were the lack of clarity among participants about surveillance as evidence, the peculiarities of 

ophthalmology, and the difficulty for HFs in obtaining data. Conclusion: The current context 

revealed the difficulty in identifying eligible HFs due to CNES failures; It has also been found 

that conditions for prevention of endophthalmites are still below the desired level in many HFs. 

The structuring and operationalization of SIVEN proved to be complex, with partial adoption 

by the HFs. The identified incidence of endophthalmites after PII is low, although the number 

of individuals at potential risk is high. The main factors that may have influenced the 

implementation of SIVEN were related to the internal context and the characteristics of the 

intervention and individuals. 

  

Key words: Implementation Science. Endophthalmitis. Nursing. Surgical Wound Infection. 

Ophthalmologic Surgical Procedures. Surveillance. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Atuei como enfermeiro no Instituto de Oftalmologia Tadeu Cvintal durante oito anos e 

durante esse período tive a oportunidade de conhecer com maior profundidade as características 

dos procedimentos oftalmológicos invasivos. Entre elas, a complexidade e os desafios para a 

detecção e prevenção dos casos de endoftalmites. 

Diante disso, surgiu o interesse em desenvolver e implementar uma metodologia de 

trabalho que favorecesse uma busca ativa pelos casos de endoftalmites e a manutenção de uma 

vigilância epidemiológica ativa e permanente, bem como instituir medidas eficazes para a sua 

prevenção deste agravo. Como resultado desse trabalho foram publicados artigos em que pude 

compartilhar essa experiência, além de relatar as taxas de incidência e fatores de risco para esse 

tipo de infecção. 

Durante a realização do meu mestrado, em conjunto com a Professora Dra. Maria Clara 

Padoveze, conduzimos uma pesquisa em que o objetivo foi identificar os principais marcadores 

para detecção dos casos de endoftalmite que pudessem ser utilizados na busca ativa pelos casos. 

Esses indicadores foram importantes para a definição dos critérios epidemiológicos de 

definição de caso para as endoftalmites. Esta definição foi realizada por um grupo de trabalho 

que elaborou o manual para prevenção de endoftalmites publicado pela Anvisa em 2017. 

Juntamente com outros profissionais, eu tive o privilégio de participar desse grupo de trabalho. 

Durante o desenvolvimento do estudo do meu doutorado, tive a oportunidade de visitar 

alguns estabelecimentos de saúde na Inglaterra, entre eles o "Moorfields Eye Hospital", para 

conhecer seus processos de trabalho. Ainda na Inglaterra, tive reuniões com representantes do 

"Colégio Real de Oftalmologistas" para compreender melhor sobre as iniciativas existentes 

naquele país para a vigilância epidemiológica para as endoftalmites em nível nacional. 

Minha motivação para a condução desse estudo, que resultou nesta tese de doutorado, 

foi a certeza de que a vigilância epidemiológica para as endoftalmites tem o potencial de 

prevenir altas taxas de incidência e surtos e que, embora desafiador, é factível e viável um 

sistema de vigilância epidemiológica para endoftalmites em nível estadual e quem sabe, em um 

futuro próximo, em nível nacional. 
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INTRODUÇÃO 

As prioridades de atenção em saúde pública podem sofrer mudanças significativas em 

função da tendência mundial de alterações na dinâmica das populações e de aspectos 

relacionados ao desenvolvimento dos conhecimentos em prevenção, promoção e tratamento em 

saúde1. 

A população idosa tem aumentado significativamente nos últimos anos, sobretudo nos 

países em desenvolvimento como o Brasil2. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), a estimativa de idosos com idade igual ou superior a 60 anos no Brasil é de 

quase 29 milhões em 2019 e com uma perspectiva de que este número seja o dobro até 2043. 

Essa tendência de envelhecimento fará com que até 2060 a população de idosos no Brasil 

corresponda a quase um terço da população geral3. 

Uma das consequências do envelhecimento é o aparecimento de doenças oculares 

relacionadas à idade em que o tratamento na maioria das vezes é feito por meio de 

procedimentos oftalmológicos invasivos (POI), como a cirurgia para remoção da catarata4-6 e 

injeção intravítreo de medicamentos7, 8. 

A injeção intravítreo é um procedimento invasivo que consiste na administração de 

fármacos no interior do globo ocular com a utilização de seringa e agulha, e é usada para o 

tratamento de doenças da retina, como as complicações da retinopatia diabética, oclusões da 

veia retiniana e, mais comumente, para o tratamento da degeneração macular relacionada à 

idade (DMRI)9. 

A exemplo do que já acontece em países desenvolvidos, como os Estados Unidos da 

América (EUA)10, o  Brasil poderá apresentar uma tendência de aumento no número de 

realizações de injeções intravítreo para o tratamento de DMRI tendo em vista o número de 

pessoas idosas do país3. Esta doença acomete geralmente as pessoas com mais de 55 anos de 

idade11, 12 e é a terceira maior causa de deficiência visual e cegueira no mundo13. Dentre as 

opções terapêuticas utilizados no seu tratamento está a injeção de medicamentos como o 

bevacizumabe de nome comercial Avastin®14. Este medicamenteo foi incorporado ao Sistema 

Único de Saúde (SUS) para o tratamento da DMRI por meio da Portaria conjunta nº 18 de 

201815, com base em avaliações do seu custo e efetividade8, 16 o que pode impulsionar um 

aumento no número de realização desse tipo de procedimento financiado pelo SUS nos 

próximos anos. 

A catarata, principal causa de cegueira evitável no Brasil17-22, é considerada um 

problema de saúde pública19, 20. Essa patologia é caracterizada pela opacificação do cristalino, 
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a lente intraocular natural do olho, e tem como causa mais comum a senilidade6, 23, 24. O 

tratamento consiste na remoção do cristalino opacificado e implante de uma lente intraocular 

artificial por meio de duas técnicas mais comumente utilizadas: a extração extra capsular e a 

facoemulsificação, sendo esta última a mais utilizada5, 6. Esses procedimentos invasivos têm 

um grande potencial para causar infecção intraocular, denominada endoftalmite25-27. 

Endoftalmite é uma condição inflamatória do olho, devido a um processo infeccioso, 

mais comumente decorrente de bactérias ou fungos que penetram no olho durante o POI28. 

Levando-se em consideração as taxas de incidência de endoftalmite após POI que pode 

chegar a 0,20% nas injeções intravítreo29 e 0,70% nas cirurgias de catarata30, pode-se inferir 

que há um número considerável de pacientes que são afetados por esse tipo de infecção tendo 

em vista o número de cirurgias realizadas no Brasil. Segundo os dados do Ministério da Saúde, 

entre 2008 e 2018 foram realizadas no Brasil mais de 11 milhões de POI financiados pelo SUS. 

Desses, quase cinco milhões foram cirurgias de catarata e mais de 250 mil foram injeções 

intravítreo. Mais de 22% desses procedimentos foram realizados no estado de São Paulo31,  o 

que reforça a necessidade de se conhecer as taxas de endoftalmites. 

Não há no Brasil o relato sistemático das taxas de incidências de endoftalmite por parte 

dos estabelecimentos de saúde (ES) que realizam POI, e as poucas publicações são insuficientes 

para uma estimativa em nível nacional32-34. Da mesma forma, não se sabe ao certo sobre a 

frequência e a dimensão da ocorrência de surtos desse evento adverso grave, visto que, apesar 

do grande número de POIs realizados no Brasil31, são poucos os relatos de surtos na literatura35-

39. Em situações de surtos, o número de pacientes afetados pode ser elevado por ser comum a 

realização de muitas cirurgias em um único dia37, 40-43. Diante disso, são necessárias medidas 

eficazes para a prevenção e controle desse tipo de infecção. 

A vigilância epidemiológica rigorosa, consistente e sem viés é o fundamento das ações 

de prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS)44, nomenclatura 

atualmente utilizada por ser mais abrangente e envolver a assistência à saúde nos ESs fora do 

ambiente hospitalar45, 46. Ao mesmo tempo em que propicia a produção de conhecimento a 

respeito do objeto de investigação47, a vigilância facilita a identificação das populações de risco 

e pode servir de guia para as políticas públicas de prevenção48. Mesmo diante das evidências 

existentes sobre o potencial da vigilância epidemiológica para a diminuição das taxas de 

infecção de sítio cirúrgico (ISC), é reconhecida a sua subutilização nos serviços de saúde nos 

diferentes níveis de organizações49, 50. Isso se deve ao fato de a implementação de evidências 

na prática do mundo real não ser uma tarefa fácil pela sua complexidade, necessitando muitas 

vezes de adaptações ao contexto do local onde está sendo aplicada51. Diante disso, a 
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Organização Mundial da Saúde (OMS), tem encorajado os implementadores a serem mais 

pragmáticos, com foco nos problemas mais relevantes, e a utilizarem a metodologia da pesquisa 

de implementação para aumentar as chances de sucesso desse processo52. A pesquisa de 

implementação pode explorar os aspectos relacionados aos processos de implementação  

propriamente ditos e aos fatores que a afetam52. 

Dessa forma, o objetivo deste estudo foi desenvolver, implementar e avaliar o processo 

de implementação de um sistema de vigilância epidemiológica para endoftalmites após 

cirurgias de catarata e injeção intravítreo no estado de São Paulo. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 ENDOFTALMITE 

Endoftalmite é o termo utilizado para a infecção confinada no interior do globo ocular, 

uma das mais temidas complicações após a realização de POI, e é considerada como aguda se 

sua apresentação for em até seis semanas após o procedimento28. 

Este tipo de infecção pós-operatória tem uma incidência variável de acordo com o 

procedimento cirúrgico, e pode variar de 0,02 a 0,22% conforme relatado nos estudos mais 

recentes em que o Brasil está entre os três países com a maior taxa de incidência de endoftalmite 

após POI (Quadro 1).  

 

Quadro 1 - Taxa de incidência de endoftalmite após cirurgia de catarata. São Paulo, 2019. 

Local do estudo Período 
População 

estudada 

Número de 

Casos 

Incidência 

(%) 

Irã53 2006 - 2014 480.104 112 0,02 

Reino Unido54 2006 - 2010 145.868 43 0,03 

China55 2004 - 2015 30.428 8 0,03 

Canadá56 2002 - 2009 75.318 23 0,03 

Espanha57 2010 - 2017 15.146 4 0,03 

Portugal58 2005 - 2007 15.689 6 0,04 

Japão59 2012 - 2013 63.244 25 0,04 

EUA60 2014 - 2016 617.453 278 0,05 

Inglaterra61 2004 - 2012 25.410 12 0,05 

Coreia do Sul62 2014 - 2017 1.505.103 953 0,06 

Irlanda63 2007 - 2011 8.239 5 0,06 

EUA64 2005 - 2012 315.246 215 0,07 

Coreia do Sul65 2002 - 2013 70.719 49 0,07 

Malásia66 2008 - 2014 163.503 131 0,08 

China67 2012 - 2017 5.374 5 0,09 

França68 2005 - 2014 6.371.242 6.668 0,10 

China69 2011 - 2013 46.185 52 0,11 

Brasil34 2008 - 2014 27.609 35 0,13 

Brasil70 2009 - 2013 7.195 9 0,13 

Índia71 2008 - 2014 19.541 34 0,17 

Espanha72 2000 - 2008 14.285 26 0,18 

Espanha73 1996 - 2008 18.287 35 0,19 

Brasil74 2016 - 2018 3.640 8 0,22 

EUA = Estados Unidos da América; Reino Unido 

As injeções intravítreo apresentam uma incidência de endoftalmite que varia de 0,02% 

até 0,21% (Quadro 2). 
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Quadro 2 - Taxa de incidência de endoftalmite após injeção intravítreo. São Paulo, 2019 

Local do estudo Período 
População 

estudada 

Número de 

Casos 

Incidência 

(%). 

França75 2012 - 2015 1.811.977 444 0,02 

França76 2008 - 2013 316.576 65 0,02 

EUA77 2005 - 2014 121.285 20 0,02 

EUA78 2005 - 2012 383.810 71 0,02 

EUA79 2003 - 2012 406.380 97 0,02 

EUA80 2006 - 2016 258.357 40 0,02 

EUA81 2005 - 2016 1.095.305 380 0,03 

EUA82 2012 - 2017 101.932 28 0,03 

Itália83 2007 - 2015 6.111 2 0,03 

EUA84 2009 - 2013 168.247 56 0,03 

Inglaterra85 2008 - 2013 11.893 4 0,03 

Índia86 2012 - 2014 10.907 3 0,03 

Paquistão87 2013 - 2015 11.128 3 0,03 

Irã88 2014 - 2016 51.472 17 0,03 

Irã89 2007 - 2011 38.503 14 0,04 

Nepal90 2015 - 2016 4.182 2 0,05 

Espanha91 2010 - 2015 9.467 5  0,05  

EUA92 2011 - 2013 818.558 498 0,06 

Finlândia93 2008 - 2013 11.562 10 0,09 

EUA94 2016 - 2017 37.646 33 0,09 

Kuwait95 2006 - 2012 5.429 5 0,09 

EUA96 2009 - 2012 47.155 47 0,10 

Israel97 2003 - 2010 10.890 14 0,13 

Índia98 2009 - 2016 20.566 27 0,13 

Paquistão99 2015 - 2016 1.047 2 0,19 

Bósnia e Herzegovina29 2008 - 2015 986 2 0,20 

EUA100 2014 - 2017 154.198 320 0,21 
EUA = Estados Unidos da América 

 

O diagnóstico é realizado geralmente nos primeiros três dias após a cirurgia34, 55, 101, 102, 

porém pode ser realizado mais tardiamente dependendo do agente etiológico, como os fungos, 

cujas manifestações clínicas da infecção podem ser tardias26, 103, 104. 

Dentre os sinais observados para o diagnóstico, os principais são: hipópio, turvação do 

humor vítreo, edema de córnea e hiperemia conjuntival34, 71, 105, seguidos de reação da câmara 

anterior34, 105, 106. Outros sinais são o edema de pálpebras e a injeção ciliar34, 71. Dor e baixa 

acuidade visual são os sintomas mais comuns34, 105, 106 e de grande importância pelo fato de 

serem os principais motivos de retorno precoce dos pacientes ao ambulatório. 

Os agentes etiológicos que mais comumente causam esse tipo de infecção são os 

microrganismos Gram-positivos, sobretudo os Staphylococcus spp, seguido pelos Gram-
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negativos e fungos107. Esse perfil microbiológico é compatível com a microbiota normal da pele 

e da conjuntiva humana
108-110 (Quadros 3 e 4). 

 

Quadro 3 - Número de microrganismos causadores de endoftalmite após injeções intravítreo 

reportados na literatura de acordo com a sua distribuição, São Paulo, 2019. 

Microrganismo França76 EUA77 EUA111 Irã88 Índia98 Multicêntrico112 Total 

Bacillus spp  1 1    2 

Enterococcus spp    1  3 4 

Pseudomonas spp 2      2 

Staphylococcus aureus 2  1  1 1 5 

Staphylococcus coagulase-negativo 18 3 21 5 13 11 71 

Streptococcus spp 1 8 15   3 27 

Outros Gram +   38  4 3 45 

Outros Gram -   2    2 

Sem crescimento  11     11 

Total 23 23 78 6 18 21 158 

EUA = Estados Unidos da América; Multicêntrico = Vários países. 

 

Embora ainda pouco explorados, alguns fatores de risco foram identificados na 

literatura, como: sexo masculino, idade igual ou maior que 85 anos, rotura da cápsula posterior, 

incisão do tipo Clear Cornea, lentes intraoculares  de silicone113 e tempo de 

facoemulsificação114. Alguns desses fatores de risco não são modificáveis e, para a prevenção 

das endoftalmites são necessárias medidas de prevenção como a profilaxia perioperatória. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) lançou em 2017 um manual para 

prevenção de endoftalmites com recomendações quanto à profilaxia antimicrobiana no período 

perioperatório. Dentre elas está a antissepsia periocular com solução aquosa de iodopovidona a 

10% com 1% de iodo livre e a antissepsia cirúrgica da córnea e conjuntiva com colírio de 

iodopovidona a 5%, mantendo o antisséptico em contato com a área por no mínimo três minutos 

antes da incisão cirúrgica115. O uso de antibióticos intraocular no período intraoperatório tem 

sido pesquisado e realizado em vários países. Algumas revisões sistemáticas sobre o assunto 

têm sido publicadas para auxiliar os médicos oftalmologistas a escolherem a melhor opção116-

118. 

Dentre os antibióticos injetados na câmara anterior do olho imediatamente antes do 

fechamento da incisão e que apresentaram resultados favoráveis para a diminuição da taxa de 

incidência de endoftalmites estão a Cefazolina116, Cefuroxima116, 117 e o Moxifloxacino116-118. 

A Vancomicina não demonstrou efeito protetor116, 118, exceto no estudo de Bowen et al. 

(2018)117.
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 Quadro 4 - Número de microrganismos causadores de endoftalmite após cirurgias de catarata reportados na literatura de acordo com a sua 

distribuição. São Paulo, 2019. 

Microrganismo Espanha72 Inglaterra61 Irã53 Índia71 Índia119 China55 EUA60 China69 
Coreia  

do Sul102 
Total 

Acinetobacter spp         2 2 

Aspergillus spp  1     2  2 5 

Bacillus spp 1    4     5 

Candida spp         2 2 

Corynebacterium spp     2     2 

Enterobactérias (outras)   2  8     10 

Enterococcus spp 1 3 7     3 11 25 

Escherichia coli    3      3 

Nocardia spp     2  10   12 

Propionibacterium spp    1    2  3 

Pseudomonas spp 1 1 4 1 24  2 3 14 51 

Staphylococcus aureus 3  6 3 5 1 2 2 1 24 

Staphylococcus coagulase-negativo 9 3 14 11 23 2 48 13 35 158 

Stenotrophomonas maltophilia         4 4 

Streptococcus spp 2 1  4 14 3 12  15 52 

Outros Gram - 2  2 2 6 1 11  3 27 

Outros Gram +   6    2   8 

Outros Fungos     8  1   9 

Sem crescimento 8 3 71   1 187 29  299 

Total 27 12 112 25 96 8 277 52 89 701 

 EUA = Estados Unidos da América
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Outras medidas de prevenção são as mesmas recomendadas para a infecções de outros 

sítios cirúrgicos, como o preparo cirúrgico das mãos, utilização de aventais e luvas estéreis e 

garantia de esterilização de todos os materiais utilizados durante os procedimentos120. 

O tratamento dos pacientes acometidos pela endoftalmite é realizado por meio da 

injeção intravítreo de antibiótico e, em alguns casos, é necessária a realização de cirurgia de 

vitrectomia posterior104, 121-123.  

A despeito do tratamento correto, a acuidade visual final do paciente pode variar de 

acordo com o grau de acometimento da infecção. A acuidade visual pode ser expressa conforme 

o equivalente de Snellen, como mostrado na Figura 1, que começa geralmente com a expressão 

"20/20" que corresponde à 100% de eficiência da visão central e vai diminuindo até 0%124. 

 

Figura 1 - Representação esquemática do equivalente de Snellen com relação ao percentual de 

eficiência da visão central. São Paulo, 2019. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de: Holladay (2004)124 

 

O resultado final após o tratamento é ruim na maioria das vezes, com uma acuidade 

visual final igual ou pior que a capacidade do avaliado de contar os dedos do avaliador e, em 

alguns casos, há até a necessidade de abordagens mais drásticas como enucleação ou 

evisceração que consiste na retirada do globo ocular ou de seu conteúdo interno 

respectivamente34, 55, 106. 

Consequentemente, a qualidade de vida desses pacientes é afetada em decorrência da 

baixa acuidade visual como mostram vários estudos125-128.  

 

2.1.1 Surtos de endoftalmite 

Os POIs que mais comumente estão envolvidos nos surtos de endoftalmite são as 

cirurgias para a extração de catarata103, 105, 129, 130 e as injeções intravítreo131 41 132 133. Em virtude 
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de um grande número de procedimentos serem realizados em um único dia cirúrgico, a maioria 

dos surtos pode afetar um grande número de indivíduos131 41 132. 

Muitos relatos de surtos na literatura não puderam identificar a sua provável causa ou a 

fonte da contaminação, seja por falta ou ineficiência de uma investigação epidemiológica ou 

por impossibilidades técnicas103, 129, 133-135. Entre os que apontaram as possíveis causas, as 

principais estão relacionadas a medicamentos com contaminação intrínseca26, 121, 136, 137, além 

de outras causas como medicamento fracionado para vários pacientes138 e falta de esterilização 

de materiais utilizados durante a cirurgia36 (Quadro 5). 

Ji et al. (2015) reportaram um surto que envolveu 14 pacientes em que a provável causa 

foi a reutilização do cassetea para vários pacientes visto que foi identificado o mesmo agente 

etiológico nas vias de aspiração e com perfil de sensibilidade antimicrobiana idêntico105. 

Com relação ao instrumental contaminado, há um relato de cinco casos de endoftalmite 

que teve como causa os instrumentais contaminados que estavam disponíveis para uso após 

terem sido esterilizados em autoclave. Após a realização de uma investigação para conhecer a 

provável causa desse surto, que também acometeu 15 pacientes submetidos a cirurgias 

ortopédicas, foram constatadas várias irregularidades no processamento do material, sobretudo 

no transporte e armazenamento dos mesmos139. 

Os principais agentes etiológicos envolvidos na ocorrência de surtos são as bactérias 

Gram-negativas, sobretudo as Pseudomonas spp35, 140-142, Stenotrophomonas spp41, 105, 131, 143 e os 

fungos43, 103, 138.  

Entre os relatos de surtos de endoftalmite no Brasil, há o registro de dois surtos 

reportados pela Secretaria de Vigilância em Saúde por meio de seu Boletim Eletrônico 

Epidemiológico. No primeiro, 31 casos foram identificados e a causa foi a utilização de solução 

viscoelástica, durante os procedimentos, que estava previamente contaminada de fábrica144. No 

segundo, ocorreram seis casos em um único centro oftalmológico em que a principal causa 

apontada foi a falta de condições sanitárias para procedimentos cirúrgicos145. 

Mattos et al. (2013) reportaram a ocorrência de sete casos de endoftalmite causadas por 

Ochrobactrum anthropi. Os autores postularam que a provável causa do surto tenha sido a falta 

de esterilização das vias de irrigação e aspiração, visto que um kit de linhas de irrigação e 

aspiração (Kit Faco) era utilizado, sem serem esterilizados, para três pacientes seguidos. Apenas 

a caneta de facoemulsificação era lavada e esterilizada entre os procedimentos36. 

 
a Cassete = Dispositivo que fica acoplado ao equipamento de facoemulsificação, responsável pela aspiração e 

armazenamento do conteúdo intraocular aspirado 
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Quadro 5 - Síntese de relatos de surtos de endoftalmite, de acordo com local, ano de publicação, 

tipo de procedimento, duração, número de casos e causas atribuídas. São Paulo, 

2019. 

Local do 

estudo 

Ano de 

publicação 
Procedimento 

Duração 

do Surto 

(em dias) 

Nº de 

casos 
Causa atribuída 

Índia131 2018 
Injeção 

intravítreo 
1 16 

Material ou medicamento com 

contaminação intrínseca 

Índia132 2017 
Injeção 

intravítreo 
1 10 

Material ou medicamento com 

contaminação intrínseca 

Índia146 2016 
Injeção 

intravítreo 
1 6 

Contaminação na SO durante o 

Fracionamento 

Irã147 2016 
Injeção 

intravítreo 
2 a 3 28 

Material ou medicamento com 

contaminação intrínseca 

China105 2015 Catarata > 60 14 Material contaminado  

EUA148 2015 
Injeção 

intravítreo 
1 4 

Contaminação na farmácia de 

manipulação 

Índia149 2015 
Injeção 

intravítreo 
NI 3 

Material ou medicamento com 

contaminação intrínseca 

EUA26 2014 
Injeção 

intravítreo 
20 a 60 14 

Contaminação na farmácia de 

manipulação 

Índia121 2014 Catarata > 60 13 
Material ou medicamento com 

contaminação intrínseca 

Brasil36 2013 Catarata > 60 7 Material contaminado  

EUA137 2013 
Injeção 

intravítreo 
20 a 60 8 

Contaminação na farmácia de 

manipulação 

EUA150 2013 
Injeção 

intravítreo 
NI 12 

Contaminação na farmácia de 

manipulação 

Escócia139 2012 Catarata > 60 5 Instrumental contaminado 

Índia142 2012 Catarata 20 a 60 11 
Material ou medicamento com 

contaminação intrínseca 

Turquia151 2011 Catarata 20 a 60 8 
Contaminação na farmácia de 

manipulação 

Turquia138 2011 Catarata 1 9 
Contaminação na SO durante o 

Fracionamento 

Alemanha143 2009 Catarata 2 a 3 26 
Material ou medicamento com 

contaminação intrínseca 

EUA141 2009 Catarata NI 6 
Contaminação na farmácia de 

manipulação 

Índia140 2009 Catarata > 60 20 Ar condicionado contaminado 

Espanha152 2006 Catarata > 60 12 
Contaminação na farmácia de 

manipulação 

Índia153 2005 Catarata 1 9 Instrumental contaminado 

Brasil144 2003 Catarata NI 31 
Material ou medicamento com 

contaminação intrínseca 

 EUA = Estados Unidos da América; NI = Não informado; SO = Sala operatória 

 

Entre os relatos mais recentes, está o de 45 casos após cirurgias para extração da catarata 

em um período de dois dias cirúrgicos consecutivos em um mesmo ES. Nesse relato, mais de 
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65% desses pacientes evoluíram para cegueira com uma acuidade igual ou pior que a 

capacidade de observar a movimentação de mãos do avaliador. Amostras de conteúdo vítreo 

foram coletadas dos pacientes afetados e enviadas para cultura microbiana, e em 26 delas foram 

isolados P. aeruginosa. A despeito do grande número de casos, os autores relataram que não 

foi possível identificar a fonte da infecção35.  

Além desses relatos, outros dois surtos foram publicados em anais de congresso. Um 

deles reportou a ocorrência de 18 casos de pacientes operados em um único dia37 e o outro com 

seis casos em um período de dois meses38. Nenhum deles pôde apontar as causas desses surtos. 

Mais recentemente, foi amplamente divulgado pelas mídias impressas e televisivas um 

surto de endoftalmite na cidade de São Bernardo do Campo em que 22 dos 27 pacientes 

operados no mesmo dia desenvolveram endoftalmite. Dentre estes, 18 tiveram a perda da visão. 

De acordo com os relatos da mídia impressa eletrônica, as investigações preliminares 

apontaram como causa a falta de esterilização dos instrumentais e falhas nas técnicas 

assépticas39. Esse tipo de ocorrência reforça a necessidade de se ter uma vigilância 

epidemiológica para o reconhecimento da magnitude dos casos de endoftalmite, detecção 

precoce de surtos, proposição e avaliação do impacto de medidas de prevenção. 

 

2.2 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

Na Lei 8080/9047, a vigilância epidemiológica está definida como: 

[...] um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou 

prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde 

individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de 

prevenção e controle das doenças ou agravos. 

A portaria nº 2616 de 1998, que dispõem sobre as diretrizes e normas para prevenção e 

o controle das infecções hospitalares, define que a vigilância epidemiológica das infecções 

hospitalares é "[...] a observação ativa, sistemática e contínua de sua ocorrência e de sua 

distribuição entre pacientes, hospitalizados ou não, e dos eventos e condições que afetam o risco 

de sua ocorrência, com vistas à execução oportuna das ações de prevenção e controle"154.  

Trata-se de uma ferramenta importante para dar subsídios para prevenção e controle das 

infecções ao mesmo tempo em que propicia a produção de conhecimento a respeito do objeto 

de investigação47. A vigilância epidemiológica, elencada pela OMS como um dos componentes 

essenciais para os programas de prevenção e controle de infecção155, possibilita documentar 

apropriadamente os casos, identificar as populações de risco e servir de guia para as políticas 

públicas de prevenção48.  
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No guia de recomendações para prevenção e controle das ISC da OMS foi enfatizado 

que o principal objetivo da vigilância é a coleta de dados sobre as taxas de infecção a fim de 

conhecer a magnitude do problema156. Além disso, pode servir como ferramenta para a detecção 

precoce de surtos e um melhor entendimento de sua etiologia155. 

Na década de 70 foi criado nos EUA o projeto SENICb, um estudo prospectivo e 

comparativo com a finalidade principal de determinar o quanto um programa de vigilância 

epidemiológica e de controle de infecção poderia diminuir as taxas de infecção157. Desde então, 

tem sido evidenciado que a vigilância epidemiológica associada a programas de controle de 

infecção reduz as taxas de ISC157, 158.  

Outro propósito da vigilância epidemiológica é fornecer aos profissionais de saúde 

orientação técnica e informações de forma permanente e contínua, que por sua vez irão evitar 

ou diminuir a subnotificação e subsidiar as ações para prevenção e controle dos agravos à 

saúde159. A retroalimentação dos dados disponibilizados e compartilhados com os ESs pode 

estimula-los ao desenvolvimento de investigações visando compreender o porquê de suas taxas 

serem mais altas do que outros ESs156. Atualmente a vigilância e a retroalimentação oportunas 

estão entre os principais componentes essenciais para os programas de prevenção de IRAS155-

158. 

Alguns países têm uma política de registro sistemático das cirurgias oftalmológicas 

realizadas e seus resultados, o que viabiliza a obtenção de dados epidemiológicos para fins de 

vigilância.  

A Suécia conta com o registro nacional de cataratas, onde são mantidas as informações 

das cirurgias de cataratas realizadas, bem como seus resultados e complicações160. 

Similarmente, foi criado na Malásia em 2007 um banco de dados nacional com registros online 

para acompanhar os resultados das cirurgias oftalmológicas, chamado National Eye Database 

(NED)161. 

Na Dinamarca é obrigatório o registro de todos os procedimentos cirúrgicos em um 

banco de dados nacional, tanto públicos quanto privados. Dessa forma é possível detectar os 

casos de endoftalmite pós-operatória por meio dos códigos referentes aos procedimentos162.  

Nos EUA há um banco de dados referente às cirurgias de catarata do sistema de saúde 

nacional, que por sua vez financia mais de 80% das cirurgias de catarata no país163. Na 

Inglaterra, há uma Base de Dados de Oftalmologia (NOD)c em que os dados são extraídos 

 
b SENIC = Study on the efficacy of nosocomial infection control 

c NOD: National Ophthalmology Database 



30 

 

sistematicamente dos prontuários eletrônicos e consolidados pelo Colégio Real dos 

Oftalmologistas (RCOphth)d. Esses dados têm sido utilizados para a divulgação sobre dados 

epidemiológicos das cirurgias oftalmológicas54. 

Na França, por iniciativa de entidades oftalmológicas e em paralelo com o sistema de 

vigilância nacional de IRAS, foi criado o Observatório Nacional das Endoftalmites (ONDEe) 

com vistas à obtenção de dados sobre os casos de endoftalmites. Na ocasião do seu lançamento, 

foi solicitado aos médicos oftalmologistas o preenchimento de um questionário padronizado e 

anônimo contendo 175 questões sobre o paciente, dados perioperatórios, tratamento e evolução 

do caso164. Dentre aproximadamente 5 mil oftalmologistas elegíveis para o projeto, 346 

aceitaram participar. Foram enviados dados de 125 casos de endoftalmites de 40 ESs, em sua 

maioria, hospitais gerais165.    

O que se observa nos países acima apontados é que os sistemas de vigilância de 

endoftalmites após POI não parecem ser interligados com os sistemas de vigilância das demais 

IRAS.  

No Brasil, o estado de São Paulo deu um grande passo nessa direção consolidando o seu 

sistema estadual de vigilância epidemiológica para infecções das IRAS166 e adequando a lista 

de procedimentos a serem monitorados quanto às taxas de infecção. Para essa adequação foram 

considerados alguns critérios como o impacto numérico dos procedimentos financiados pelo 

SUS, alta gravidade associada à ISC e potencial para aplicação de estratégias de prevenção167.  

Porém, pela característica do sistema e pela sua recomendação de adesão ser para os ESs que 

atendem pacientes em regime de internação hospitalar, os procedimentos realizados em regime 

ambulatorial, tais como os POIs, não compuseram essa lista inicialmente168.  

Um sistema de vigilância depende do compartilhamento de informações, o qual não está 

isento de algumas barreiras. Em uma revisão sistemática foram listadas algumas barreiras para 

o compartilhamento de informações em saúde pública que foram agrupadas em categorias 

como: técnica, motivacional, econômica, política, legal e ética. Entre essas barreiras cabe citar 

a dificuldade em coletar e armazenar os dados, a falta de recursos financeiros, o receio de 

críticas e perdas econômicas em consequência de dados desfavoráveis e a falta de confiança 

por parte dos provedores das informações169. 

Outra barreira para a efetividade dos sistemas de vigilância é a subnotificação, que é um 

problema reconhecido, a despeito de todos os esforços para contorná-lo. Esse problema leva as 

 
d RCOphth: Royal College of Ophthalmologists 

e ONDE = l’Observatoire National Des Endophtalmies 
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comissões de controle de infecção hospitalar (CCIH) a utilizarem algumas estratégias para 

evitá-lo como: a instituição de ambulatórios específicos para avaliação de presença de infecção 

nos pacientes170 e busca ativa por meio de contatos telefônicos com os pacientes operados que 

já tiveram alta hospitalar171-173. Contudo, quando a única opção é a vigilância por meio de 

contato telefônico, deve-se levar em consideração algumas fragilidades deste método como a 

superestimação da incidência de  ISC174. 

Diante desta dificuldade, Luz et al. (2012) relataram a experiência bem sucedida da ação 

do enfermeiro em monitorar os casos de endoftalmite lançando mão de estratégias de busca 

ativa, além do incentivo e conscientização da equipe médica para a notificação dos casos, com 

destaque para o importante papel do enfermeiro nesse processo32. Entretanto, nem todos os 

profissionais de controle de infecção possuem conhecimentos específicos sobre os 

procedimentos oftalmológicos, o que se torna uma dificuldade adicional para a busca ativa. 

Considerando esse aspecto, outro estudo foi realizado com o objetivo de instrumentalizar os 

profissionais, apontando os marcadores clínicos e epidemiológicos mais adequados para a 

detecção desses casos175. 

Posteriormente, um documento publicado pela Anvisa baseou-se nesses marcadores 

para apoiar estratégias de busca de casos de endoftalmites115. É sugerido desenvolver a busca 

ativa de casos de endoftalmites prioritariamente por meio da revisão de prontuário dos pacientes 

que foram submetidos à injeção intravítreo de medicamentos. A administração de injeção 

intravítreo de antibiótico é um marcador de uma infecção em tratamento, e quando ocorre logo 

após outro procedimento oftalmológico invasivo, é altamente sugestivo de um caso de 

endoftalmite associada à assistência à saúde. Assim sendo, devem ser considerados como IRAS 

se atenderem aos critérios epidemiológicos da Anvisa para a definição de caso de 

endoftalmite115. 

Existe a preocupação em acompanhar os resultados após cirurgias de catarata 

reconhecendo-se que muitas vezes os resultados pós-operatórios ficam aquém dos esperados, 

principalmente quando da ocorrência de complicações20, 176, 177. Neste contexto, justifica-se o 

uso da epidemiologia no campo da oftalmologia com vistas à coletividade178 considerando sua 

expressiva contribuição para a produção científica na área da saúde coletiva.179  

Desta forma, a vigilância epidemiológica surge como uma ferramenta essencial neste 

processo, formando a base de avaliação da qualidade dos serviços de saúde180, 181. 
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2.3 CIÊNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO 

A lacuna entre a pesquisa e a prática não tem recebido a devida atenção dos 

pesquisadores, assim como o quanto os achados das pesquisas acadêmicas podem impactar 

positivamente a saúde pública49, 51. O uso de evidências em saúde pelos profissionais de saúde 

é fundamental para melhorar a saúde da população e para alcançar um sistema de saúde de 

qualidade50. 

A ciência da implementação, definida como o estudo científico dos métodos utilizados 

para promover a implementação e aceitação sistemática dos resultados de pesquisa e outras 

práticas baseadas em evidências na prática rotineira182, é uma das ferramentas disponíveis para 

ajudar na melhor compreensão da aplicabilidade de novas práticas, intervenções, inovações ou 

programas. Seu objetivo é desenvolver um conhecimento generalizável que pode ser 

amplamente aplicado em outros cenários além do estudado, utilizando a metodologia da 

pesquisa de implementação51. 

A pesquisa de implementação é o estudo científico dos processos usados na 

implementação, bem como os fatores contextuais que afetam esse processo52. Esse tipo de 

pesquisa tem um alcance mais amplo por não focar apenas no paciente, mas também nos 

profissionais e na instituição, o que requer uma equipe multidisciplinar, incluindo o pessoal 

administrativo51. 

Apesar da importância da pesquisa de implementação, este é ainda um campo de estudo 

negligenciado por duas razões: a falta de compreensão sobre o que é e o que tem para oferecer; 

e a falta de financiamento para as atividades desse tipo de pesquisa52. 

A proposição de taxonomias para as estratégias de implementação pode proporcionar 

um quadro padronizado de estratégias para uma melhor aceitação das evidências em saúde para 

a prática183. No campo da ciência da implementação, um número considerável de teorias, 

taxonomias, modelos e quadros conceituais têm sido criados para ajudar a entender melhor os 

processos de implementação e orientar o desenvolvimento de estratégias para melhorar a 

implementação de inovações em saúde, porém com diferentes níveis de aceitação e adoção pela 

comunidade científica184-187. 

Os estudos de implementação sofrem com a falta de uma terminologia consistente 188, 

189, o que tem sido motivo para o desenvolvimento de algumas taxonomias para os estudos de 

implementação.  Algumas das diferentes teorias, taxonomias e quadros conceituais são 

apresentadas a seguir.  
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Mazza et al. (2013) desenvolveram uma taxonomia para classificar e descrever a 

natureza e o conteúdo das estratégias de implementação a partir da avaliação de resumos 

apresentados em um evento científico. Dentre as estratégias identificadas de acordo com a 

taxonomia proposta, as que são focadas nos aspectos profissionais foram as mais empregadas, 

seguidas de estratégias organizacionais. As estratégias financeiras e reguladoras foram pouco 

utilizadas183. 

Leeman, Baernholdt e Sandelowski (2007) propuseram uma taxonomia baseada na 

revisão de estudos de implementação que envolveram a enfermagem. Os autores identificaram 

os métodos de implementação utilizados e os agrupou em cinco categorias conforme suas 

principais atribuições como: aumentar a coordenação entre as disciplinas e indivíduos; 

conscientizar os potenciais colaboradores sobre a nova intervenção; persuadir os indivíduos a 

adotar a mudança da prática por meio de redes interpessoais e comunicação; convencer os 

colaboradores de que sua adesão à implementação conduzirá aos resultados desejáveis; 

aumentar o controle comportamental, seja pelo uso de sistemas de lembrete para induzir à 

mudança de prática ou mudanças no ambiente de trabalho que facilitem o processo188. 

Kitson e McCormack (1998)190, apontaram elementos a serem observados e analisados 

para que, quando as implementações falharem, as possíveis razões para isso possam ser 

analisadas a fim de ajudar a equipe envolvida planejar estratégias mais eficazes para 

intervenções futuras.  Estes elementos são a clareza da evidência a ser implantada, o ambiente 

em que a mudança proposta deve ser implementada (contexto) e os mecanismos pelos quais a 

mudança é facilitada.  Baseado nesses conceitos, foi proposto um quadro conceitual chamado 

de "Promoção da ação sobre os estudos de implementação nos serviços de saúde" (PARIHS)f, 

em que foram detalhados os três elementos essenciais para o sucesso da adoção de evidências 

em saúde na prática diária. 

Simpson (2002) citou os fatores que podem dificultar ou facilitar o processo de 

implementação e apresentou um quadro conceitual para a transferência dos resultados da 

pesquisa para a prática. O quadro divide o processo em quatro passos principais, a saber: a) 

exposição: momento em que o público alvo é apresentado à inovação a ser implementada e que 

pode ser feito por meio de palestras, workshops, e outros; b) adoção: representada pela intenção 

de experimentar uma inovação; c) implementação: período experimental da inovação para 

permitir testes de sua viabilidade e potencial; d) prática: definida como a ação de incorporar e 

sustentar uma inovação em uso regular191.  

 
f PARIHS: Promoting Action on Research Implementation in Health Services 
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May (2006) propôs um modelo racional para a compreensão e avaliação dos processos 

de intervenções complexas que se inserem na prática192. Esse modelo é a base da Teoria do 

Processo de Normalização (NPT)g, que busca explicar e descrever como as inovações, a 

incorporação de uma técnica, tecnologia ou mudança organizacional são admitidas na prática 

clínica como um elemento rotineiro193. 

Kilbourne et al. (2007) descreveram um quadro conceitual para a implementação de 

intervenções de cuidados de saúde, chamado de Replicação de Programas Eficazes (REP)h, no 

qual se especificam as medidas necessárias para maximizar a fidelidade e flexibilidade de 

programas propostos a fim de permitir a sua replicação em um contexto maior, por exemplo, 

em nível nacional. Os autores consideram que a implementação possui quatro estágios, a saber: 

a) pré condições, em que se identifica a necessidade da intervenção e se esta é adequada para o 

contexto onde será implementada; b) pré-implementação, em que se faz o planejamento e 

preparação para a implementação; c) a implementação propriamente dita; d) a manutenção e 

evolução, momento em que se faz os ajustes para a manutenção e viabilidade da intervenção 

implementada e a preparação para a expansão da intervenção em um contexto maior194. O 

projeto foi desenvolvido e aplicado pelo Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC)i 

para preparar e disseminar pacotes de intervenções comportamentais e de tratamento dos 

pacientes portadores do vírus da imunodeficiência humana para a implementação em ambientes 

de serviços baseados na comunidade195. 

Com a finalidade de aumentar o impacto das intervenções de promoção da saúde por 

meio da avaliação das dimensões consideradas mais relevantes para a implementação de 

programas no mundo real, foi criado um quadro conceitual conhecido pelo acrônimo RE-AIMj 

composto por cinco dimensões (Alcance, Eficácia, Adoção, Implementação, Manutenção)196. 

Esse referencial teórico de implementação tem um enfoque maior na avaliação dos programas 

de saúde, especialmente na adoção das intervenções propostas pelos indivíduos e os seus 

resultados197, 198. Almeida et al. (2013) validaram a tradução e adaptação cultural para o Brasil 

desse quadro conceitual e apresentaram as definições das suas dimensões e os níveis de 

avaliação199. As dimensões do RE-AIM são úteis para a avaliação de programas de saúde antes 

da disseminação em grande escala196.  

 
g NPT = Normalization Process Theory 
h REP = Replicating Effective Programs 
i CDC = Centers for Disease Control and Prevention 
j RE-AIM = Reach, Effectiveness, Adoption, Implementation, Maintenance. 
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Visto que muitas estruturas teóricas de implementação descrevem constructos 

semelhantes ou sobrepostos, cada um com terminologias e definições ligeiramente diferentes, 

Damschroder et al. (2009) fizeram uma revisão da literatura com o objetivo de integrar as 

teorias previamente publicadas em um único quadro conceitual para orientar a pesquisa de 

implementação. O resultado da revisão foi a construção do Quadro Conceitual Consolidado 

para Pesquisa de Implementação (CFIR)k que compreende 26 constructos  e 9 subconstructos 

organizados em cinco domínios principais que interagem entre si, influenciando a 

implementação e sua eficácia189 (APÊNDICE A). 

Os domínios do CFIR são: características da intervenção; contexto externo, contexto 

interno, características dos indivíduos; e processo de implementação189. 

 

• Características da intervenção 

Um dos constructos que compõem este domínio está relacionado com a percepção das 

partes interessadas sobre a qualidade e validade de evidências189. Nesse mesmo sentido, Kitson, 

Harvey e McCormack (1998)190, também destacam que a qualidade e a clareza da evidência são 

componentes essenciais para o sucesso da implementação. Outros constructos que compõem o 

domínio relacionado às características da intervenção são: a percepção das pessoas envolvidas 

sobre a vantagem de implementar a intervenção; o grau de adaptabilidade da intervenção; a 

complexidade da intervenção e o custo do processo de implementação189.  

 

• Contexto interno e externo 

Um fator determinante para o sucesso da implementação é o contexto onde ela 

ocorrerá190. O termo contexto é utilizado para definir um amplo escopo de circunstâncias e 

características, que inclui o cenário onde a implementação ocorre189. 

As possibilidades de uma implementação bem-sucedida são maiores em contextos 

quando há clareza dos papéis na instituição, tomada de decisão descentralizada, valorização do 

pessoal e dependência de múltiplas fontes de informação sobre o desempenho200. Nesse sentido, 

o CFIR contempla os domínios relacionados ao contexto interno em que se leva em 

consideração as características de contextos estruturais, políticos e culturais onde ocorrerá o 

processo de implementação e ao contexto externo que considera o contexto econômico, político 

e social dentro do qual uma organização está inserida189. Nos contextos em que são aplicadas 

as intervenções, há a interação de diferentes atores (pacientes, médicos, enfermeiros, 

 
k CFIR: Consolidated Framework for Implementation Research 
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autoridades sanitárias) além das grandes variações dos diferentes serviços de saúde. Se este 

contexto não for bem entendido e considerado no desenvolvimento da estratégia de 

implementação, as evidências não serão adotadas ou serão adotadas de forma inapropriada 

comprometendo a fidelidade dos resultados51. Para uma melhor compreensão do contexto é 

necessário realizar uma avaliação sistemática e abrangente das pessoas que serão envolvidas na 

implementação201. 

 

• Características dos indivíduos  

As características dos envolvidos no processo de implementação estão contempladas 

neste domínio com constructos que relacionam as atitudes dos indivíduos em direção à 

intervenção, o modo como os indivíduos percebem a organização, sua relação e o grau de 

comprometimento com essa organização, e outros atributos pessoais como a capacidade 

intelectual, motivação, valores, competência, capacidade e estilo de aprendizagem189. 

Considerando essas características, é necessária a utilização de mecanismos para a facilitação 

do processo de implementação200. Os mecanismos facilitadores são tipos de apoios necessários 

para ajudar as pessoas a mudar suas atitudes, hábitos, habilidades, maneiras de pensar e 

trabalhar190. 

Na ciência da implementação todas as pessoas envolvidas ou afetadas pela intervenção 

a ser implementada, de forma direta ou indireta, fazem parte do processo de implementação e 

devem ser levadas em consideração durante o planejamento da implementação201, 202. Estes 

indivíduos são denominados pela expressão em inglês stakeholders, que por definição são todas 

as pessoas de interesse da intervenção a ser implementada que podem interagir, interferir ou 

serem afetadas pela nova intervenção201, 203.  

Mendelowl (1991 apud Chinyio e Olomolaiye 2010 p.89)201 propôs uma matriz para o 

direcionamento da priorização dos stakeholders que podem ser classificados de acordo com seu 

poder e interesse (Figura 2).  

Desta forma, é necessária a identificação e o mapeamento das pessoas ainda na fase de 

planejamento para se definir quais, quando e como elas serão incluídas no processo de 

implementação201. Quanto maior a especificidade do stakeholder e a proximidade com o objeto 

da implementação, maior a sua importância e necessidade de estar diretamente envolvido204. 

 
l Mendelow, A. (1991). Stakeholder mapping. Proceedings of the 2nd International Conference on Information 

Systems, Cambridge, MA. 
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Considerando a proposta de classificação dos stakeholders de acordo com seu poder de 

influência e interesse na intervenção, os stakeholders da categoria um (Figura 2) podem ser 

considerados os mais importantes, portanto deve-se direcionar a eles um maior nível de atenção 

e promoção de engajamento. Para os stakeholders da categoria quatro (Figura 2) pode-se manter 

um esforço mínimo, porém sempre atento as suas respostas durante todo o processo de 

implementação201. 

 

Figura 2 - Matriz de Mendelow, indicando os níveis de ação com relação aos 

stakeholders, segundo seu interesse e poder de influência no 

processo de implementação. 

 
Adaptado de: Chinyio E, Olomolaiye P. Construction Stakeholder 

Management. Nova Jersey: Blackwell; 2010. 392p. 

 

• Processo de implementação  

Os constructos relacionados ao processo de implementação são o planejamento, 

engajamento, execução, reflexão e avaliação. Esses constructos contemplam: o grau e a 

qualidade em que a metodologia para a execução de uma intervenção é desenvolvida antes da 

intervenção; o envolvimento dos indivíduos na implementação; o grau em que é realizado a 

implementação de acordo com o que foi planejado; e a retroalimentação sobre o progresso e a 

qualidade da implementação189.  
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A despeito da quantidade de constructos, os pesquisadores podem selecionar os que 

forem mais relevantes para seu ambiente de estudo específico e usá-los para orientar as 

avaliações diagnósticas do contexto de implementação, avaliar o progresso da implementação 

e ajudar a explicar descobertas em estudos de pesquisa ou incentivar a melhoria da qualidade189. 

O CFIR pode ser utilizado antes mesmo da implementação — o que permite ajustes no 

planejamento e na estratégia de implementação205 — bem como para o desenvolvimento das 

perguntas norteadoras para entrevista semiestruturados ou protocolos de grupos focais e para 

orientar a categorização qualitativa na análise dos discursos189. No entanto, poucos estudos têm 

utilizado essa ferramenta para esta finalidade. A maioria dos estudos têm utilizado o CFIR na 

análise dos dados após a implementação186. 

Reforçando o papel da ciência da implementação, foi lançado pela OMS um guia para 

implementação enfatizando que os interesses da pesquisa de implementação são melhor 

atendidos quando há a participação ativa de pessoas diretamente envolvidas no processo. O guia 

contempla os conceitos básicos sobre a pesquisa de implementação e demonstra a necessidade 

e a importância desse tipo de pesquisa para o entendimento da adoção das evidências em um 

contexto do mundo real52. Esse entendimento pode ser obtido utilizando métodos qualitativos 

que buscam conhecer as barreiras e os facilitadores que impactaram o resultado da 

implementação205-208. 

A pesquisa de implementação pode se concentrar em questões que visam identificar os 

problemas comuns de implementação, desenvolver e testar soluções para enfrentar as barreiras 

de implementação e determinar a melhor maneira de introduzir inovações em um sistema de 

saúde52. Para a obtenção das respostas a essas questões, podem ser utilizados métodos 

quantitativos, qualitativos ou métodos mistos, que são a combinação dos dois primeiros. O 

método quantitativo pode ser realizado utilizando um questionário impresso ou eletrônico via 

internet e o método qualitativo pode ser realizado por meio de entrevistas semiestruturadas com 

pacientes, profissionais ou outras partes interessadas, grupos focais ou observação direta dos 

processos51. 

Na pesquisa de implementação, a pergunta de pesquisa é o ponto chave por ser 

determinante na escolha do método. Há uma gama de fatores contextuais capazes de influenciar 

a implementação e produzir efeitos imprevisíveis, exigindo adaptação contínua pelos 

implementadores. Estes efeitos podem ser o reflexo da complexidade das questões da pesquisa 

de impelemtenção52. 

A pesquisa de implementação é uma poderosa ferramenta para capturar e analisar 

informações em tempo real, permitindo a avaliação do desempenho e facilitando o 



39 

 

fortalecimento dos sistemas de saúde52. Por isso, a escolha do método mais adequado para a 

avaliação do processo de implementação é parte essencial desse tipo de pesquisa.
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3 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

O elevado volume de cirurgias de catarata e injeções intravítreo é uma realidade no 

Brasil, o que aponta para a exposição de um grande contingente de indivíduos às infecções 

intraoculares, principalmente em cenários de surtos.  

Considerando a magnitude desse problema, o impacto para as populações e a lacuna 

existente de informações sobre o assunto, faz-se necessário um sistema de vigilância 

epidemiológica que permita a coleta sistemática e contínua das informações sobre as 

endoftalmite ocorridas nos ESs que realizam cirurgias de catarata e injeções intravítreo.  

Este estudo foi proposto para desenvolver, monitorar e analisar a implementação de um 

sistema de vigilância de endoftalmites relacionadas a POI, visando apoiar as ações 

governamentais de prevenção sobre esse agravo específico. 

O pressuposto do presente estudo foi de que a implementação do sistema de vigilância 

de uma forma orientada e sistematizada pela ciência da implementação possui potencial não 

somente para o sucesso deste caso, mas para aquisição de conhecimentos que permitam a 

amplificação para o âmbito nacional ou internacional. A ciência da implementação contempla 

os métodos que possibilitam a coleta e descrição de informações de forma estruturada para a 

identificação dos fatores que influenciam o processo de implementação.   
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4 OBJETIVOS 

4.1 GERAL 

Desenvolver e analisar o processo de implementação de um sistema de vigilância 

epidemiológica para endoftalmites (SIVEN) após procedimentos oftalmológicos invasivos. 

 

4.2 ESPECÍFICOS 

I Conhecer as características dos ESs que realizam procedimentos oftalmológicos 

invasivos; 

II Estruturar e operacionalizar o SIVEN; 

III Conhecer os fatores que podem influenciar o processo de implementação do SIVEN; 

IV Conhecer a incidência e descrever a epidemiologia das endoftalmites no estado de São 

Paulo.    
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5 MÉTODO  

5.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

Trata-se de um estudo de caso sob a perspectiva da ciência da implementação, com 

abordagem quantitativa e qualitativa. 

Segundo Yin (2015), estudo de caso é uma investigação empírica em profundidade de 

um fenômeno contemporâneo em seu contexto de mundo real em que a coleta de dados é 

realizada por meio de múltiplas fontes209. Ainda segundo Yin (2015), o estudo de caso pode ser 

combinado com outros métodos como a pesquisa qualitativa por meio de entrevistas209. As 

entrevistas são estruturadas de acordo com o objetivo da pesquisa e a habilidade do pesquisador 

e podem ser do tipo aberta, estruturada, semiestruturada, focalizada, ou pode se utilizar 

questionários totalmente estruturado para realizar uma sondagem de opinião210. As estratégias 

mais abordadas são a utilização de entrevistas semiestruturadas211-216 e grupos focais217-219. 

Entre os principais componentes de um estudo de caso estão: a questão de pesquisa; a 

definição do caso e da unidade de análise; e as proposições do estudo.  

Para este estudo os componentes são: 

Questão de pesquisa: Quais são os fatores que podem influenciar o processo de 

implementação com relação a adesão ao SIVEN e sua operacionalização? 

Caso: Implementação do SIVEN no estado de São Paulo. 

Unidades de análise: neste estudo foram utilizadas unidades múltiplas de análise, em 

que cada ES participante representa uma unidade de análise. 

Proposição: haverá fatores que podem influenciar o processo de implementação com 

relação a adesão ao SIVEN e sua operacionalização  

 

5.2 CENÁRIO DO ESTUDO 

O presente estudo foi desenvolvido no estado de São Paulo tendo como referência os 

ESs que realizam POI. Existem mais de 1.900 ESs no estado de São Paulo registrados no 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) como prestadoras de serviços 

especializados de oftalmologia220. A estimativa da população é de mais de 45 milhões de 

habitantes distribuídos em 645 municípios, em sua maioria, com até 100.000 habitantes (Figura 

3). 

O estudo foi realizado em parceria com a Divisão de Infecção Hospitalar do Centro de 

Vigilância Epidemiológica “Prof. Alexandre Vranjac” (DIH/CVE) conforme o termo de 
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anuência formalizando a autorização. (ANEXO I) O CVE é um dos departamentos técnicos da 

Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo 

(APÊNDICE B).  

 

Figura 3 - Distribuição dos municípios do estado de São Paulo, segundo o número de habitantes 

por município, de acordo com o Censo Demográfico de 2010. São Paulo, 2019 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: 

https://ww2.ibge.gov.br/webcart/pdf/pdf.php?nFaixas=5&vFaixas=0,100000,101000,300000,

301000,800000,801000,1300000,11000000,12000000&corMin=CCFFCC&corMax=003300

&corErro=FFFFFF&corLinha=999999&corFundo=FFFFFF&tamPag=A4&contorno=1 

 

A equipe da DIH/CVE é composta por duas médicas, uma enfermeira, uma dentista, 

uma assistente social e um agente administrativo. As atribuições do CVE são:  coordenar as 

ações de vigilância epidemiológica no estado de São Paulo, divulgar informes epidemiológicos, 

supervisionar continuamente o Sistema de Vigilância Epidemiológica, promover a realização 

de pesquisas epidemiológicas, além das ações de monitoramento e prevenção das IRAS no 

estado de São Paulo221. 

O estado de São Paulo possui 28 regiões administrativas chamadas de Grupos de 

Vigilância Epidemiológica (GVE), que são estruturas regionais às quais cabe, entre outros, 

https://ww2.ibge.gov.br/webcart/pdf/pdf.php?nFaixas=5&vFaixas=0,100000,101000,300000,301000,800000,801000,1300000,11000000,12000000&corMin=CCFFCC&corMax=003300&corErro=FFFFFF&corLinha=999999&corFundo=FFFFFF&tamPag=A4&contorno=1
https://ww2.ibge.gov.br/webcart/pdf/pdf.php?nFaixas=5&vFaixas=0,100000,101000,300000,301000,800000,801000,1300000,11000000,12000000&corMin=CCFFCC&corMax=003300&corErro=FFFFFF&corLinha=999999&corFundo=FFFFFF&tamPag=A4&contorno=1
https://ww2.ibge.gov.br/webcart/pdf/pdf.php?nFaixas=5&vFaixas=0,100000,101000,300000,301000,800000,801000,1300000,11000000,12000000&corMin=CCFFCC&corMax=003300&corErro=FFFFFF&corLinha=999999&corFundo=FFFFFF&tamPag=A4&contorno=1
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coordenar, supervisionar e controlar as ações de vigilância epidemiológica, bem como analisar 

o comportamento epidemiológico das doenças sob vigilância epidemiológica (Figura 4). 

 

Figura 4 - Divisão administrativa para as ações de vigilância epidemiológica no estado de São 

Paulo, de acordo com os Grupos de Vigilância Epidemiológica. São Paulo, 2019. 

 
Fonte: Criado pelo autor utilizando o programa TabWin disponível em: 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=060805 

 

5.3 AMOSTRA 

A amostra foi composta pelos ESs que realizam POI no estado de São Paulo que 

aceitaram participar do SIVEN. A população elegível foi de aproximadamente 1.900 ESs. 

É importante destacar que até o momento da realização do presente estudo havia uma 

imprecisão quanto aos números exatos da população elegível dos ESs que realizam POI tanto 

no estado de São Paulo, como no Brasil. Isso se deveu a inconsistências de informações 

disponíveis no banco de dados do CNES.  

 

5.4 PERCURSO METODOLÓGICO  

O estudo foi desenvolvido em cinco fases consecutivas, a saber (Figura 5): 

Fase 1: Planejamento; 

Fase 2: Caracterização do contexto;  

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=060805
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Fase 3: Implementação preliminar; 

Fase 4: Análise; 

Fase 5: Implementação final. 

 

Figura 5 - Representação esquemática das fases do processo de implementação do SIVEN, 

São Paulo, Fevereiro/2017 a Junho/2019. 

 
SIVEN = Sistema de Vigilância Epidemiológica para Endoftalmites; CVE = Centro de vigilância 

epidemiológica; ES = Estabelecimento de saúde; 

 

5.4.1 Fase 1 - Planejamento 

Para a proposição do SIVEN foi realizada uma reunião com os membros da diretoria da 

DIH/CVE em fevereiro de 2015 para apresentar a proposta do sistema e as formas de sua 

operacionalização. Na ocasião, a proposta foi recebida com boa aceitação por se tratar de uma 

ação que já estava sendo considerada pelo CVE. 

Posteriormente foi realizada uma apresentação da proposta do SIVEN ao Comitê 

Técnico de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde. O comitê foi instituído pela 

Resolução SS - 152, de 14/11/2000 e é composto por profissionais representantes de hospitais, 

associações de controle de infecção, instituição de ensino, entre outros222. Na reunião foram 

coletadas sugestões e críticas a proposta do SIVEN, as quais foram consideradas durante a 

elaboração da estratégia de implementação. 

Para a elaboração da forma de operacionalização do SIVEN foi necessário a criação da 

planilha padronizada para envio dos dados e criação de um, guia de orientações contendo as 

informações detalhadas sobre:  
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✓ critérios para escolha dos POI a serem monitorados; 

✓ critérios epidemiológicos para definição de caso; 

✓ métodos para detecção dos casos de endoftalmites; 

✓ fluxo para o envio dos dados; 

✓ indicadores a serem acompanhados; 

O guia de orientações foi disponibilizado para as instituições participantes,  com livre 

acesso pelo site: http://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica-prof.-

alexandre-vranjac/areas-de-vigilancia/infeccao-hospitalar/sistema-de-vigilancia-

epidemiologica. 

 

❖ Critério para escolha dos POIs a serem monitorados 

A composição do atual sistema de vigilância para ISC do estado de São Paulo utilizou 

alguns critérios para escolher os procedimentos cirúrgicos mais apropriados para compor a lista 

de procedimentos a serem monitorados, a saber: a) magnitude da cirurgia no SUS; b) gravidade 

do dano em caso de ISC, c) impacto potencial das estratégias de prevenção; d) recomendação 

por normativa federal; e) potencial para benchmarking167.  

Da mesma forma, para o presente estudo também foi necessária a utilização de alguns 

critérios para a seleção de procedimentos oftalmológicos a serem selecionados. Considerando 

o número de procedimentos realizados e o seu potencial para a ocorrência de surtos, os 

procedimentos selecionados para compor o SIVEN foram os listados no Quadro 6. 

 

Quadro 6 - Lista de procedimentos a serem monitorados no SIVEN, segundo o procedimento 

principal, descrição dos tipos de procedimento e respectivos códigos da tabela SUS. 

São Paulo, 2019. 

Procedimento Descrição dos tipos de procedimentos Código  

Injeção Intravítreo Injeção Intravítreo 405030053 

Cirurgia de 

Catarata 

Facectomia c/ implante de lente intraocular 405050097 

Facectomia s/ implante de lente intraocular 405050100 

Facoemulsificação c/ implante de lente intraocular rígida 405050119 

Facoemulsificação c/ implante de lente intraocular dobrável 405050372 

Cirurgia de catarata congênita 405050380 

SIVEN = Sistema de vigilância epidemiológica para endoftalmite; SUS = Sistema Único de 

Saúde 

 

http://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica-prof.-alexandre-vranjac/areas-de-vigilancia/infeccao-hospitalar/sistema-de-vigilancia-epidemiologica
http://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica-prof.-alexandre-vranjac/areas-de-vigilancia/infeccao-hospitalar/sistema-de-vigilancia-epidemiologica
http://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica-prof.-alexandre-vranjac/areas-de-vigilancia/infeccao-hospitalar/sistema-de-vigilancia-epidemiologica
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Devido a existência de diferentes técnicas para a extração da catarata, a descrição dos 

tipos de procedimentos e seus respectivos códigos da tabela SUS contribuem para evitar erros 

de identificação do denominador sob vigilância, ou seja, dos procedimentos elencados para 

compor o SIVEN. 

 

❖ Critério epidemiológico para definição de caso 

O desfecho de interesse para o sistema de vigilância epidemiológica em questão é a 

endoftalmite após POI. Para fins de vigilância epidemiológica, a endoftalmite após POI deve 

ser considerada quando o seu diagnóstico ocorrer nos primeiros 30 dias ou 90 dias quando 

houver algum implante, como lentes intraoculares e medicamentos de lenta absorção. Para a 

definição do caso, este deve atender a um dos seguintes critérios, de acordo com a definição 

nacional estabelecida pela Anvisa115 (Quadro 7). 

 

Quadro 7 - Critérios diagnósticos de endoftalmite utilizados no SIVEN. São Paulo, 2019. 

Critério 1 Paciente com isolamento de microrganismos em cultura microbiológica de 

humor vítreo. 

Critério 2 Paciente submetido à injeção intravítreo de antimicrobiano para tratamento de 

suspeita de endoftalmite em pós-operatório de outro procedimento 

oftalmológico. 

Critério 3 Paciente com diagnóstico médico de endoftalmite e a presença de dois ou mais 

dos sinais e sintomas de infecção ocular abaixo: 

• Baixa acuidade visual 

• Dor ocular 

• Edema de Córnea 

• Hiperemia conjuntival 

• Hipópio 

• Reação de câmara anterior 

• Vítreo turvo 

SIVEN = Sistema de Vigilância epidemiológica para endoftalmite  

Fonte:  Quadro extraído do Manual da Anvisa "Medidas de Prevenção de Endoftalmites e de 

Síndrome Tóxica do Segmento Anterior Relacionadas a Procedimentos Oftalmológicos 

Invasivos"115 

 

❖ Descrição dos métodos para detecção dos casos de endoftalmites 

A detecção dos casos de endoftalmite poderá ser realizada de forma passiva, ativa ou 

com a combinação das duas formas. É altamente recomendada a incorporação de algum método 

de busca ativa de casos para aumentar a confiabilidade dos indicadores obtidos. 
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• Detecção passiva 

A detecção dos casos se dá por meio da notificação pelos membros que compõem o 

corpo de profissionais do ES, sobretudo a equipe médica e de enfermagem. A notificação 

poderá ser feita em impresso próprio para essa finalidade baseado no modelo sugerido pela 

DIH/CVE (APÊNDICE C). 

 

• Busca Ativa 

✓ Busca ativa para pacientes internos 

As instituições de saúde que realizam procedimentos cirúrgicos oftalmológicos de 

pacientes provenientes de seu próprio ambulatório podem fazer a busca ativa por meio da 

revisão dos prontuários de pacientes que foram submetidos a cirurgia de vitrectomia posterior 

ou injeção intravítreo de medicamentos. 

Como o tratamento das endoftalmites é realizado por um dos dois procedimentos, existe 

uma grande possibilidade de encontrar todos os casos durante a revisão desses prontuários. 

Na prática, a busca ativa pode ser feita da seguinte forma: 

Na primeira ou segunda semana de cada mês: 

1. Reunir todos os prontuários dos pacientes que foram submetidos à injeção 

intravítreo ou vitrectomia no mês anterior; 

2. Identificar que tipo de medicação foi utilizada para a injeção intravítreo. Se o 

medicamento foi um antibiótico, então já se trata de um caso de endoftalmite, de 

acordo com os critérios de definição de caso115.  

3. Ler toda a descrição cirúrgica das cirurgias de Vitrectomia Posterior para 

identificar as seguintes informações: 

o Se foi realizada injeção intravítreo de antibiótico. (se SIM, já considerar como 

caso) 

o Se foi realizada a coleta de conteúdo vítreo para cultura.  

Verificar o resultado da cultura. Se houver crescimento microbiano já 

contempla o critério para definição de caso. Se a cultura for negativa será 

necessário obter mais informações com o médico oftalmologista.  

o Se o motivo do procedimento foi por suspeita de endoftalmite e não apresenta 

um dos outros dois critérios para definição do caso, será necessária a 

confirmação com o médico oftalmologista. 
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✓ Busca ativa para pacientes externos 

Os ESs que realizam procedimentos cirúrgicos oftalmológicos de pacientes 

provenientes de outros ESs ou consultório médico particular poderão fazer a busca ativa por 

meio de contato telefônico com os pacientes operados no ES após 30 dias, no mínimo, e, no 

máximo, 90 dias (quando houver algum implante) da data da cirurgia com vistas a identificar, 

por meio do relato do paciente, se é um caso suspeito de endoftalmite. 

O caso suspeito será aquele em que houver resposta positiva a uma destas perguntas: 

o O Sr.(a) teve infecção no olho operado?  

o O Sr.(a) teve que fazer alguma injeção dentro do olho operado depois da cirurgia? 

o O Sr.(a) teve que fazer alguma outra cirurgia no olho operado depois da cirurgia? 

o O Sr.(a) ficou com a visão pior depois da cirurgia? 

Para descartar ou confirmar o caso suspeito, pode ser enviado ao médico ou serviço 

externo responsável pelo paciente uma solicitação formal de informações sobre a evolução da 

cirurgia do paciente.  

 

❖ Processo para a envio dos dados 

Para a coleta e envio dos dados foi disponibilizado para os ESs participantes uma pasta 

de trabalho do Excel® com várias planilhas (Quadro 8). 

 

Quadro 8 - Descrição do tipo de planilhas incluídas na pasta de trabalho do Excel® do SIVEN 

e suas finalidades. São Paulo, 2019. 

Nome das planilhas Finalidade 

Identificação Inclusão dos dados do Serviço de Oftalmologia 

Plan_9-Proced Oftalmológicos 
Inclusão do número de POI realizados e o número de 

casos de endoftalmite 

Descrição dos casos Inclusão dos dados sobre os casos de endoftalmite. 

SIVEN = Sistema de Vigilância epidemiológica para endoftalmite; POI = Procedimento 

oftalmológico invasivo. 

 

Orientações para o preenchimento: 

a) “Identificação” do Serviço de Oftalmologia: deve ser preenchida uma vez no ano, com os 

dados do ES (APÊNDICE D). 

b) “Plan9-Procedimentos Oftalmológicos”: deve ser preenchido o número de cirurgias de 

catarata e injeções intravítreo de medicamentos (exceto aplicação de antibióticos) realizadas 

no Serviço Notificante. Deverá ser colocado o número ZERO quando não tiver sido 

realizado nenhum procedimento. Deverá ser preenchido o número de endoftalmites 
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detectadas. Os dados referentes aos casos de endoftalmite deverão ser os da cirurgia primária 

(cirurgia de catarata ou injeção intravítreo) realizada no ES, que está relacionada ao 

diagnóstico de endoftalmite (APÊNDICE E). 

c)  “Descrição dos Casos”: deverão ser preenchidas todas as informações disponíveis até o 

momento sobre os casos de endoftalmite, tanto internos (do próprio ES), quanto os casos 

externos, ou seja, a cirurgia primária foi realizada em outro serviço de oftalmologia e o ES 

notificante realizou o atendimento do caso de endoftalmite. As informações que surgirem 

depois poderão ser enviadas no mês seguinte (APÊNDICE F). 

 

❖ Fluxo para o envio dos dados 

Os serviços de oftalmologia devem enviar os dados às Vigilâncias Epidemiológicas 

Municipais que por sua vez, fazem a conferência das informações e encaminham para os seus 

respectivos GVEs.  O encaminhamento dos dados para o CVE será de responsabilidade dos 

GVEs (Figura 6). 

 

Figura 6 - Representação esquemática do fluxo de informações dos dados dos 

estabelecimentos de saúde no SIVEN, São Paulo, 2019. 

 

SIVEN = Sistema de Vigilância Epidemiológica das Endoftalmites; VEM = Vigilância 

epidemiológica municipal; GVE = Grupo de vigilância epidemiológica;  

CVE = Centro de vigilância epidemiológica. 

 

Informações a serem enviadas mensalmente ao SIVEN  

• Número de cirurgias de catarata realizadas a cada mês; 



51 

 

• Número de injeções intravítreo realizadas a cada mês; 

• Número de endoftalmites detectadas a cada mês; 

• Nome da cirurgia-índice que evoluiu para endoftalmite; 

• Data da cirurgia-índice dos casos de endoftalmite identificados a cada mês; 

• Data da detecção dos casos de endoftalmite; 

• Número de dias entre a cirurgia-índice e o diagnóstico de endoftalmite. 

• ES onde a cirurgia-índice foi realizada; 

• Informação sobre a realização da cultura microbiana de conteúdo vítreo: (Sim/Não); 

• Resultado da cultura microbiana de conteúdo vítreo. 

 

❖ Indicadores a serem acompanhados 

Os dados recebidos pela DIH/CVE são consolidados e apresentados por meio de 

indicadores, com a garantia de anonimato das instituições. Os indicadores são: 

 

• Taxa de adesão, utilizando a fórmula: 

 

Nº de instituições que enviaram os dados à DIH/CVE   

Nº de instituições elegíveis. 

 

• Taxa de incidência, de endoftalmites (Taxa geral, taxa por tipo 

de procedimento e por GVE), utilizando a fórmula: 

 

Nº de casos de endoftalmites 

Nº de procedimentos realizados 

 

 

As taxas de incidência de endoftalmites foram distribuídas em percentis (10, 25, 50, 75 e 90). 

 

5.4.2 Fase 2 - Caracterização do contexto 

Esta fase teve como objetivo identificar os ESs que realizam POI no estado de São Paulo 

e descrever suas características relacionadas a estrutura física, organizacionais e de processos 

de trabalho.  

❖ Identificação dos ESs elegíveis 

A fim de identificar os ESs foi solicitado ao Ministério da Saúde a relação de todos os 

ESs registrados no CNES com o código "131 - Serviços de Oftalmologia". Esta solicitação foi 

feita por meio do Sistema Eletrônico de Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) que pode 

ser acessado em: https://esic.cgu.gov.br. 

X 100 

X 100 

https://esic.cgu.gov.br/
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Obteve-se por meio do e-SIC uma planilha de Excel® contendo uma lista de 1.902 ESs 

e respectivas informações, como:  

• Nome do ES; 

• Número do registro CNES; 

• Tipo de estabelecimento; 

• Endereço; 

• Telefone; 

• E-mail. 

 

❖ Caracterização dos ESs elegíveis 

Um questionário eletrônico foi desenvolvido com o objetivo de conhecer as 

características relacionadas à estrutura e ao processo de trabalho relacionados à prevenção e 

controle das endoftalmites.  Para tal, utilizou-se o software REDCaptm. Trata-se de um software 

baseado na web, desenvolvido pela Vanderbilt University (Tennessee, Estados Unidos). Entre 

as principais características e vantagens do software estão: a) acesso colaborativo a dados entre 

departamentos e instituições acadêmicas; b) autenticação de usuário e segurança baseada nos 

papéis dos usuários; c) atribuição de dados e capacidades de auditoria; d) armazenamento 

central de dados e backups; e) funções de exportação de dados para pacotes estatísticos. Esse 

banco de dados atende às políticas internacionais de privacidade e segurança de dados na área 

da saúde223.  

O questionário foi composto por itens relacionados à natureza da organização, tipo de 

estabelecimento, estrutura física e de recursos humanos, processos de trabalho, forma de 

organização do controle de infecção e estimativa da média da produção cirúrgica mensal 

(APÊNDICE G).  

Os ESs elegíveis foram convidados a participar do estudo, por meio de correspondência 

eletrônica (e-mail). No convite, apresentou-se uma breve explicação sobre a finalidade da 

pesquisa e um link para o acesso ao questionário eletrônico. Ao acessar o link, o participante 

era direcionado para uma página que continha as explicações de como preencher o formulário 

e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Só foi possível responder o 

questionário após o participante clicar no botão concordando com o TCLE (APÊNDICE H). 

 
REDCap = Research Electronic Data Capture 
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Foram enviados dois e-mails como lembretes para aqueles que não responderam ao 

primeiro. O questionário ficou disponível para acesso de maio de 2018 a maio de 2019. As 

informações foram extraídas e consolidadas para posterior caracterização dos ESs. 

 

5.4.3 Fase 3 - Implementação preliminar  

Optou-se por realizar uma fase piloto com quatro dos 28 GVE: GVE Capital, GVE Mogi 

das Cruzes, GVE Osasco e GVE Santo André. Todos os serviços de saúde elegíveis desses 

GVEs que constavam no CNES e com um endereço de e-mail válido foram convidados a 

participar de uma reunião promovida pela DIH/CVE. A reunião aconteceu em agosto de 2017 

e teve o objetivo de apresentar a proposta, finalidade e forma de operacionalização do SIVEN. 

Adicionalmente, foram apresentadas palestras sobre a importância da prevenção, controle e 

vigilância epidemiológica de endoftalmites pós POI e, visando utilizar a oportunidade para 

estimular as ações preventivas. Cada ES pôde enviar um ou mais representantes para participar 

do evento. 

Algumas semanas após a reunião foi enviada a relação dos ESs elegíveis para todos 

quatro GVEs escolhidos para participarem da fase piloto.  Conforme os procedimentos de rotina 

para o sistema de vigilância das demais IRAS no estado de São Paulo, o GVE foi definido como 

a estrutura para o contato direto com os ESs. Cada GVE, de acordo com a orientação da DIH-

CVE, enviou um e-mail convidando os ESs para participarem do projeto juntamente com o 

manual do SIVEN e a planilha para o envio dos dados. Os dados foram enviados mensalmente 

pelos ESs participantes a partir de outubro de 2017.  

Após um ano do início da fase piloto foi realizada uma reunião de "Retroalimentação 

do Sistema" promovida pela DIH/CVE que teve o objetivo de apresentar os resultados parciais 

da fase piloto bem como discutir com os participantes sobre as barreiras e facilitadores 

encontrados no SIVEN. Na reunião os participantes foram estimulados a manifestar suas 

críticas e sugestões.  

 

5.4.4 Fase 4 - Análise 

Esta fase teve o objetivo de conhecer com profundidade quais são os fatores que podem 

influenciar o processo de implementação com relação a adesão ao SIVEN e sua 

operacionalização. As informações obtidas nesta etapa visaram a captação de elementos para 

os ajustes necessários à expansão do sistema para todos os ESs elegíveis do estado de São Paulo. 
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Para a obtenção das informações foram realizadas entrevistas semiestruturadas  

utilizando um roteiro construído com base nos domínios e constructos do CFIR, de acordo com 

Damschroder et al. (2009)189. Após a análise dos 26 constructos e nove subconstructos, foram 

criadas 24 perguntas com potencial para direcionar a entrevista para os temas de interesse 

(APÊNDICE I).  

Os indivíduos de interesse para as entrevistas foram os interlocutores dos ESs e dos 

GVEs participantes da fase piloto. Considerando que a amostragem para estudos qualitativos 

pode ser definida de acordo com a necessidade das informações e que não há regras e critérios 

estabelecidos para esta definição224, o número de pessoas a serem entrevistadas foi definido 

levando-se em conta a possibilidade de colher informações de participantes em diferentes 

perspectivas no processo de implementação. Assim sendo, optou-se por incluir tanto 

profissionais dos ESs quanto das GVEs tendo em vista a viabilidade da execução das entrevistas 

dentro do período estipulado para a pesquisa, alcançando um número de 16 participantes. 

As entrevistas foram realizadas em um local escolhido pelo entrevistado após a 

assinatura do TCLE, elaborado conforme as normas exigidas pela Resolução 466 de 2012 do 

ministério da saúde225 (Apêndice J). As entrevistas foram gravadas, transcritas verbatim e 

identificadas com a letra "E" seguidas de numeração sequencial de 1 a 16. Para não incorrer no 

risco da perda do sigilo optou-se por não identificar distintamente a fala dos entrevistados dos 

ESs ou dos GVEs.  

A análise de conteúdo foi realizada utilizando a técnica de análise temática com uma 

abordagem dedutiva segundo o método de Krippendorff (2012)226 conforme apresentado por 

Elo, Kyngas (2008)227. A análise foi realizada em três fases: preparação, organização e relatório. 

Na fase de preparação foi realizada a identificação, seleção e codificação das unidades de 

análise e a imersão nos dados pela leitura repetida das entrevistas. Nesse método, um código é 

uma palavra ou frase curta capaz de capturar a essência de uma unidade de análise228. Na fase 

de organização foi realizada a codificação das unidades de análises e agrupadas em categorias 

nomeadas de acordo com os constructos pertinentes do CFIR. Esse é um dos processos que 

pode ser empregado para a categorização que consiste em repartir os elementos em um sistema 

de categorias previamente fornecido à medida que eles vão emergindo229. Foi utilizado o 

software NVivo 12 - QSR International para a codificação, organização e hierarquização das 

categorias e subcategorias. 

Na última fase foi realizada a narração da resposta à pergunta da pesquisa. 

 



55 

 

5.4.5 Fase 5 - Implementação final 

Foi realizada uma reunião com o grupo de trabalho responsável pela implementação do 

SIVEN. Nesta reunião foi analisado o resultado da fase piloto, bem como as estratégias para 

minimizar as barreiras e reforçar os facilitadores identificados. Com base nos dados obtidos e 

as sugestões feitas pelos participantes, foram propostas melhorias no SIVEN. As melhorias 

foram incorporadas na fase de expansão do SIVEN. 

Como estratégia de expansão da implementação do SIVEN foram realizadas as 

seguintes ações: 

 

• Webconferências 

Foram convidados todos os representantes dos GVEs e alguns ESs elegíveis para uma 

web conferência para a apresentação do SIVEN. 

Nas reuniões foi apresentado o SIVEN já com as modificações e atualizações e as 

dúvidas dos participantes foram sanadas.  

 

• Reunião com representantes das sociedades oftalmológicas e Hospitais-escola. 

Para a fase de expansão verificou-se a necessidade de obter o engajamento de 

representantes dos hospitais-escola e das sociedades e associações médicas em oftalmologia. 

Visando o alcance deste objetivo, foram convidados para uma reunião na sede do CVE os 

representantes das seguintes instituições:  

✓ Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO)  

✓ Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) 

✓ Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa (ABCCR) 

✓ Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSC) 

✓ Faculdade de Medicina da USP (FMUSP) 

✓ Universidade do Estado de São Paulo (UNESP) 

✓ Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 

✓ Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

 

• Disponibilização do Manual do SIVEN e planilha no site do CVE  

Após a realização dos ajustes no SIVEN, revisão final do Manual do SIVEN e criação 

de um novo modelo de planilha para o envio dos dados foi disponibilizado no site do CVE um 

link para acesso ao manual e à planilha de forma mais fácil e rápida. 
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5.5 ASPECTOS ÉTICOS 

O estudo foi realizado considerando o termo de anuência do CVE para utilização dos 

dados, visto que o sistema de vigilância é operacionalizado pela DIH/CVE. O projeto de 

pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da USP sob 

o número CAAE: 68706317.9.0000.5392 e número do Parecer: 2.240.489. (Anexo 2) 

Todos os sujeitos que responderam ao questionário eletrônico ou participaram das 

entrevistas assinaram o TCLE, elaborado conforme as normas exigidas pela Resolução 466 de 

2012 do ministério da saúde225 (APÊNDICES H e K). 
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6 RESULTADOS  

6.1 Caracterização do contexto 

Esta fase foi realizada por meio da coleta de informações dos ESs cadastrados no CNES 

utilizando um questionário eletrônico. Inicialmente, a relação dos ESs que constava no CNES 

apontava a existência de 1.902 ESs registrados como prestadores de serviços de oftalmologia. 

Ao fazer a triagem manual, por meio da utilização de tabelas dinâmicas e filtros do Excel®, 

foram excluídos os registros de consultórios individuais classificados como clínicas e os 

registros duplicados. Após a exclusão desses registros, permaneceram 1.483 ESs elegíveis para 

o estudo, sendo que 379 (25,6%) destes não apresentavam um endereço de e-mail. A Tabela 1 

mostra estes ESs agrupados de acordo com o município e seus respectivos GVEs. 

Após o envio do convite de participação aos 1.104 ESs que tinham um endereço de e-

mail disponível no cadastro do CNES, 159 (14,4%) acessaram o link para o preenchimento do 

questionário eletrônico. Dentre os que acessaram o link, 69 (65,7%) foram excluídos por não 

terem preenchido o questionário; 16 (15,2%) não atendiam os critérios de elegibilidade e 20 

(19%) eram duplicados. Portanto, fizeram parte desta etapa do estudo 54 ESs localizados em 

28 municípios, resultando em uma taxa de formulários preenchidos corretamente de 4,8%. As 

cidades que mais tiveram ESs participantes foram os municípios de São Paulo com 13 (24,1%) 

e Campinas, Jundiaí, Limeira e Presidente Prudente com três (5,6%) cada uma. 

Quanto ao tipo de ES, a maioria 35 (64,8%) era hospitais gerais ou outros ESs que 

atendiam vários tipos de especialidades; 18 (33,3%) eram ESs de atendimento exclusivamente 

oftalmológicos (Tabela 2).  

Os ESs eram, em sua maioria, de natureza privada 31 (57,4%); 23 (42,6%) eram 

públicos. Mais da metade 28 (51,9%) atendiam exclusivamente os pacientes do SUS. Dentre 

todos os ESs, 29 (53,7%) realizavam também procedimentos em pacientes oriundos de outros 

ESs. Os ESs que ofereciam residência médica em oftalmologia eram 16 (29,6%).  

Com relação aos tipos de procedimentos oftalmológicos realizados, 30 (55,6%) 

realizavam vários tipos de procedimentos e 15 (27,8%) realizavam apenas as cirurgias de 

catarata. O número reportado aproximado de cataratas realizadas por mês foi de 106,4 em média 

(variação de 8 a 500; DP = 120,4); mediana = 67. A média do número aproximado de injeções 

intravítreo realizadas por mês reportada foi de 63,3 (variação de 1 a 250; DP = 67,5); mediana 

= 50. 
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Tabela 1 - Distribuição dos ESs elegíveis para participação no SIVEN de acordo 

com os respectivos GVEs e a identificação de e-mail disponível no 

Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, São Paulo, 2019. 

GVE 
ES com e-mail   ES sem e-mail 

Total 
N  (%)    N  (%)  

Araçatuba 28 (70,0)  12 (30,0) 40 

Araraquara 29 (56,9)  22 (43,1) 51 

Assis 15 (45,5)  18 (54,5) 33 

Barretos 9 (37,5)  15 (62,5) 24 

Bauru 56 (80,0)  14 (20,0) 70 

Botucatu 7 (36,8)  12 (63,2) 19 

Campinas 153 (77,3)  45 (22,7) 198 

Capital 240 (94,1)  15 (5,9) 255 

Caraguatatuba 4 (36,4)  7 (63,6) 11 

Franca 9 (42,9)  12 (57,1) 21 

Franco da Rocha 10 (83,3)  2 (16,7) 12 

Itapeva 6 (66,7)  3 (33,3) 9 

Jales 13 (56,5)  10 (43,5) 23 

Marília 19 (65,5)  10 (34,5) 29 

Mogi das Cruzes 48 (88,9)  6 (11,1) 54 

Osasco 60 (82,2)  13 (17,8) 73 

Piracicaba 33 (53,2)  29 (46,8) 62 

Presidente Prudente 9 (60,0)  6 (40,0) 15 

Presidente Venceslau 5 (62,5)  3 (37,5) 8 

Registro 2 (40,0)  3 (60,0) 5 

Ribeirão Preto 72 (79,1)  19 (20,9) 91 

Santo André 53 (86,9)  8 (13,1) 61 

Santos 36 (73,5)  13 (26,5) 49 

São João da Boa Vista 19 (59,4)  13 (40,6) 32 

São José do Rio Preto 58 (74,4)  20 (25,6) 78 

São José dos Campos 32 (84,2)  6 (15,8) 38 

Sorocaba 50 (69,4)  22 (30,6) 72 

Taubaté 29 (58,0)  21 (42,0) 50 

Total 1.104 (74,4)  379 (25,6) 1.483 

ES = Estabelecimento de saúde; SIVEN = Sistema de vigilância epidemiológica para 

endoftalmite; GVE = Grupo de vigilância epidemiológica. 

 

Quanto à estrutura física e aos recursos humanos dos ESs que realizavam 

exclusivamente procedimentos oftalmológicos, o número médio de salas operatórias dos ESs 

foi de 3,8 (variação de 1 a 11; DP = 3,5). Dois ESs reportaram ter mais do que uma mesa 

cirúrgica por sala operatória. 

Com relação ao local onde são realizadas as injeções intravítreo, 17 (31,5%) dos ESs 

realizavam no centro cirúrgico; 2 (3,7%) ESs realizavam em consultório ou sala de curativo. A 

maioria 35 (64,8%) dos ESs não respondeu esta questão. 
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Tabela 2 - Tipos de estabelecimentos de saúde que responderam ao 

questionário eletrônico, São Paulo, 2019. 

Tipo  N (%) 

Hospital Geral 18 (33,3) 

Ambulatório Médico de Especialidades 15 (27,8) 

Hospital "Day Clinic" Oftalmológico 10 (18,5) 

Centro Oftalmológico 6 (11,1) 

Hospital "Day Clinic" de várias especialidades 3 (5,6) 

Clínica/ambulatório Oftalmológico 2 (3,7) 

Total 54 (100,0) 

 

Sobre a paramentação dos médicos oftalmologistas, não existia rotina de troca de 

avental dos cirurgiões a cada paciente nas cirurgias de catarata em seis (11,1%) ESs. 

Entre os ESs de atendimento exclusivamente oftalmológico, o número médio de 

enfermeiros era de 2,1 (variação de 1 a 8; DP = 2,1). Entre os 15 ESs que responderam, 10 

(66,7%) contavam com um enfermeiro. 

Com relação aos equipamentos e às tecnologias utilizados no processamento dos 

materiais, 37 (69,8%) dos ESs possuíam lavadora ultrassônica, entre eles, 11 (29,7%) não 

contavam com o recurso de retro fluxo. 

Todos os ESs utilizavam o vapor úmido sob pressão como método de esterilização 

principal. A maioria 29 (56,9%) utilizava a autoclave com bomba de vácuo. Entre os 18 ESs de 

atendimento exclusivamente oftalmológicos, a autoclave do tipo gravitacional era utilizada por 

6 (33,5%) deles; 4(22,2%) utilizavam a autoclave gravitacional pulsante (Statim®) (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Tipos de autoclave utilizadas pelos ESs que realizam POIs no estado de São 

Paulo de acordo com os tipos de especialidades atendidas, São Paulo, 2019 

Equipamento utilizado 

Tipos de especialidades 

Só 

oftalmologia 
 Várias 

especialidades 

N (%)   N (%) 

Autoclave Gravitacional (de mesa) 6 (33,3)  5 (13,9) 

Autoclave pré-vácuo 6 (33,3)  23 (63,9) 

Autoclave Gravitacional pulsante (Statim®) 4 (22,2)  4 (11,1) 

Serviço de esterilização terceirizado 0 -  1 (2,8) 

Não informado 2 (11,1)  2 (5,6) 

Outros 0 -  1 (2,8) 

Total 18 (100,0)  36 (100,0) 

ES = Estabelecimento de saúde; POI = Procedimento oftalmológico invasivo;  
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Outros métodos de esterilização utilizados pelos ESs participantes foram o óxido de 

etileno, reportado por 29 (56,9%), seguido por quatro (7,8%) que utilizavam o vapor de 

peróxido de hidrogênio e seis (11,8%) que utilizavam o vapor à baixa temperatura com 

formaldeído. Dez (19,6%) ESs afirmaram que utilizavam como esterilizante o ácido peracético 

e três (5,9%) utilizavam o glutaraldeído. Dois (3,6%) ESs utilizavam estufas. 

Na pergunta sobre como era realizado o processamento das canetas de 

facoemulsificação entre as cirurgias, menos da metade dos participantes 23 (42,6%) afirmou 

que as canetas eram lavadas e esterilizadas entre as cirurgias; 19 (35,2%) afirmaram que as 

canetas não eram reprocessadas entre os procedimentos. Estes relataram que apenas a ponteira 

utilizada era substituída por uma ponteira estéril a cada paciente. Um ES reportou que a caneta 

era desinfetada com Álcool a 70% ou algum outro desinfetante ao final de cada cirurgia. 

Quanto às linhas de irrigação e aspiração do aparelho de facoemulsificação, 11 (20,4%) 

afirmaram que era utilizado um conjunto para todo o dia cirúrgico sem que fossem lavadas e 

esterilizadas entre as cirurgias.  

Como relação às sobras de medicamentos utilizados no intraoperatório, 21 (38,9%) 

afirmaram que reaproveitavam a Solução Salina Balanceada (BSSn) para o paciente seguinte e 

seis (11,1%) faziam o reaproveitamento da solução viscoelástica da mesma forma. 

Sobre a estrutura e os processos relacionados à prevenção e controle das endoftalmites, 

dentre os 18 ESs de atendimento exclusivamente oftalmológico, dez (55,6%) afirmaram que 

tinham uma CCIH; quatro (22,2%) não possuíam e quatro (22,2%) não informaram.  

Quanto à busca ativa pelos casos de endoftalmites, 32 (59,3%) dos ESs afirmaram que 

faziam. A periodicidade desta busca era mensal em 19 (35,2%) dos ESs e em 11 (20,4%) era 

semanal. Os ESs que possuíam um sistema informatizado para o registro dos casos de 

endoftalmite eram 26 (48,1%). 

Entre os 36 ES que realizavam apenas procedimentos oftalmológicos, 19 (52,8%) 

tinham a busca ativa pelos casos realizada pelo enfermeiro da CCIH. Nestes ESs não foi 

reportada uma predominância de algum profissional para a busca ativa, podendo ser realizada 

pelo enfermeiro do ambulatório ou do centro cirúrgico, pelo gerente ou coordenador da unidade 

ou até mesmo não havendo definição de qual desses era é o responsável por esta tarefa. 

 

 
n BSS = Balanced Salt Solution 



61 

 

6.2 Implementação preliminar 

Esta fase foi chamada "piloto" por incluir um número limitado de ESs localizados na 

região metropolitana de São Paulo. Como ação para apresentação do SIVEN e para o 

recrutamento dos participantes, foram realizadas duas reuniões. Participaram da reunião de 

apresentação do SIVEN 42 profissionais de 37 ESs, além de 24 profissionais vinculados à 

órgãos de vigilância e de prefeituras. Na reunião de retroalimentação do sistema participaram 

41 profissionais de 40 ESs distribuídos em 14 municípios do estado de São Paulo. 

A fase piloto teve início em setembro de 2017 e foi finalizada em dezembro de 2018 (16 

meses). A partir do primeiro mês, dez ESs iniciaram sua participação no SIVEN enviando os 

dados solicitados. Este número cresceu ao longo da fase piloto para 18 quatro meses depois e 

para 24, oito meses depois como demonstrado na Figura 7. 

 

Figura 7 - Número de estabelecimentos de saúde participantes na fase piloto, São 

Paulo, setembro/2017 a dezembro/2018. 

 

 

Ao final da fase piloto, o número de participantes foi de 31 ESs, distribuídos em 11 

municípios e perfazendo o percentual de adesão de 7,0% (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Percentual de ESs participantes na fase piloto relacionado ao número de 

ES elegíveis, segundo o GVE, São Paulo, Set/2017 a Dez/2018 

GVE 
 Nº ES 

elegíveis 

  ES Participantes 

  N   (%)  

Capital 255  20 (7,8) 

Mogi das Cruzes 54  3 (5,6) 

Osasco 73  3 (4,1) 

Santo André 61  5 (8,2) 

Total 443  31 (7,0) 

GVE = Grupo de Vigilância Epidemiológica; ES = Estabelecimentos de Saúde 

  

6.3 Análise 

Participaram das entrevistas 16 profissionais responsáveis pela operacionalização do 

SIVEN, aqui chamados de "interlocutores". Na Tabela 5 são apresentadas as características dos 

ESs e seus interlocutores. As entrevistas duraram em média 24 minutos variando de 14 a 43 

minutos. O tempo total de gravação transcrita foi de 376 minutos.  

 

Tabela 5 - Características dos ESs e interlocutores participantes 

das entrevistas, São Paulo 2019 - (n = 13)*. 

  Características N (%) 

Categoria profissional do interlocutor   

 Enfermeiro 6 (46,2) 

 Médico 7 (53,8) 

Tipo de ES   

 Hospital Geral 9 (69,2) 

 ES especializado em Oftalmologia 4 (30,8) 

Natureza da administração   

 Filantrópico  2 (15,4) 

 Privado  4 (30,8) 

 Público 7 (53,8) 

Esfera de Governo   

 Estadual  5 (71,4) 

 Federal  1 (14,3) 

 Municipal 1 (14,3) 

Média mensal de cirurgias de catarata   

 0 a 49 3 (23,1) 

 50 a 99 3 (23,1) 

 100 a 400 5 (38,5) 

  > 400 2 (15,4) 

ES = Estabelecimento de saúde.  

*Optou-se por não incluir os interlocutores dos GVEs para 

evitar a perda da confidencialidade dos sujeitos. 
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Após a análise de conteúdo das entrevistas, os achados que emergiram foram 

codificados em 47 subcategorias que por sua vez foram agrupadas em 17 categorias genéricas, 

distribuídas em cinco categorias principais de acordo com a pertinência (Quadro 9). 

As categorias principais receberam os mesmos nomes dos cinco domínios do CFIR e, 

da mesma forma, as categorias genéricas foram intituladas com os nomes dos constructos do 

CFIR. 

 

Quadro 9 - Subcategorias emergentes na análise de conteúdo de entrevistas com participantes 

do SIVEN, distribuídas de acordo com os domínios e os constructos do CFIR. São 

Paulo, 2019. 

(continua) 

Categoria 

principal  

(Domínios) 

Categoria 

genérica 

(Constructos) 

Subcategorias 

Número de 

entrevistados 

+ - 

Características 

da intervenção 

Adaptabilidade Adaptabilidade e melhorias do SIVEN 2  

Complexidade 

Grau de alteração na rotina e carga de 

trabalho 
13 3 

Simplicidade/complexidade operacional do 

SIVEN 
13 1 

Força e qualidade 

da evidência 

Clareza sobre a vigilância epidemiológica 

como a evidência principal 
1 11 

Incerteza quanto à 

 eficiência do SIVEN 
 1 

Qualidade da 

apresentação da 

intervenção 

Adequabilidade da apresentação do SIVEN 11 2 

Dificuldade para os encontros presenciais  2 

Incompreensão sobre o SIVEN e sua 

operacionalização 
 3 

Insuficiência da divulgação do SIVEN  1 

Insuficiência do tempo para treinamento e 

recrutamento 
 1 

Vantagem relativa 

Aprendizado impulsionado ou 

proporcionado pelo SIVEN 
9 4 

Caráter não punitivo do SIVEN 1  

Facilitação para a comunicação entre os ES 1  

Facilitação para implementação de boas 

práticas 
1  

Força de recomendação de órgão de 

vigilância 
2  

Geração de dados para comparação 7  

Indução à melhor organização dos dados 6  

Sinergia e coerência com outras 

recomendações 
3  

Características 

dos indivíduos 

Conhecimento e 

crenças sobre a 

intervenção 

Conhecimento prévio do participante sobre 

vigilância 
12  

Familiaridade com outros sistemas de 

vigilância do CVE 
4  

Insegurança em reportar dados negativos  1 
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Quadro 9 - Subcategorias emergentes na análise de conteúdo de entrevistas com participantes 

do SIVEN, distribuídas de acordo com os domínios e os constructos do CFIR. São 

Paulo, 2019. 

(continuação) 

Categoria 

principal 

Categoria 

genérica 
Subcategorias 

Número de 

entrevistados 

+ - 

Contexto 

externo 

Cosmopolitanismo 

Eficiência da comunicação entre os ES 2 8 

Eficiência dos canais de comunicação do 

SIVEN 
10 2 

Políticas e 

incentivos 

externos 

Disponibilização de material didático e 

informativo pelo CVE 
1  

Inexistência de incentivos externos  7 

Inexistência de influência externa positiva  10 

Qualidade do relacionamento com o CVE 3  

Contexto 

interno 

Características 

estruturais 

Alta rotatividade dos controladores de 

infecção 
 2 

Definição clara do papel do interlocutor 

responsável pelo SIVEN 
10 1 

Clima de 

implementação 

Envolvimento dos oftalmologistas  2 

Particularidades da oftalmologia  5 

Compatibilidade 
Existência prévia de vigilância no ES 4 3 

Realização de busca ativa antes do SIVEN 1 10 

Cultura Cultura institucional de boas práticas 9 3 

Prioridade relativa 
Grau de prioridade dado ao SIVEN 2 1 

Reconhecimento da necessidade do SIVEN 16  

Prontidão para 

implementação 

Apoio da alta direção 5  

Percepção prévia da necessidade de alguma 

ação específica para as endoftalmites 
5  

Receptividade e aceitabilidade institucional 13  

Sensibilização para o problema após a 

experiência de casos ou surtos 
6  

Sensibilização prévia sobre o problema da 

endoftalmite por meio de palestras 
2  

Recursos 

disponíveis 

Desnecessários recursos humanos e 

materiais adicionais 
14  

Processo 

Engajamento 

Envolvimento do interlocutor  13  

Insuficiência da retroalimentação  8 

Não inclusão de outras autoridades sanitárias 

relevantes no âmbito do Estado 
 3 

Execução 

Dificuldade de notificação de casos externos  2 

Dificuldade para obtenção dos dados 

internos 
 3 

+ = Atribuído com características positivas (Facilitadores) 

- = Atribuído com características negativas (Barreiras) 

 

 

 

 

(conclusão) 
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6.3.1 Características da intervenção 

a) Adaptabilidade 

• Adaptabilidade e melhorias do SIVEN. 

Foi relatada como um fator positivo a adaptação do instrumento de coleta de dados para 

uma versão mais simples que aquela utilizada no início do SIVEN. Foram feitas outras 

melhorias no instrumento de coleta, como a inserção de um campo para incluir os casos de 

endoftalmites atendidos em determinado ES, porém proveniente de outros ESs. 

[...] achei interessante a alteração desse ano, embora a gente tenha alguns obstáculos quanto 

a estar notificando as endoftalmites que são externas e isso eu achei que foi uma mudança 

muito interessante (E3). 

[...] essa última planilha ainda é muito mais fácil do que as outras, ficou muito mais 

concentrada, porque a outra você tinha que ir pingando de pastinha em pastinha, acho que 

acabava sendo um pouquinho mais complicado se a pessoa não tem tanto domínio, mas como 

ela está hoje, está bem tranquilo, não precisa ter grandes conhecimentos para conseguir mexer 

ali, navegar ali (E13). 

 

b) Complexidade 

• Grau de alteração na rotina e carga de trabalho. 

Alguns dos entrevistados consideraram que houve alteração significante na sua rotina e 

carga de trabalho, porém a maioria dos entrevistados considerou que a alteração na rotina e na 

carga de trabalho foi mínima e, portanto, constituiu um facilitador para a operacionalização do 

SIVEN. 

[...] tranquilo, porque é o que eu te falei, como eu sou dedicada para o controle de infecção, 

são dados que eu já tenho, então pra mim não foi um trabalho a mais, foi muito fácil, é só uma 

planilha a mais que eu tenho que preencher o dado [...] (E1). 

[...] não é trabalhosa, para nós não foi algo, assim, realmente não é trabalhosa, não foi, porque 

tem poucas, é muito pouca vitrectomia, muito pouca injeção, então o nosso volume realmente 

é de cirurgia de catarata, então simples assim né, então foi o fluxo das planilhas que a gente 

envia, só seguir (E5). 

 

• Simplicidade/complexidade operacional do SIVEN. 

Apenas um dos entrevistados considerou o manejo do instrumento para o envio dos 

dados, na sua primeira versão, como complexo. Muitos interlocutores consideraram como um 

facilitador, a simplicidade operacional do SIVEN, principalmente sobre a versão mais simples 

do instrumento de coleta de dados, que foi disponibilizada meses depois do início do SIVEN. 
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[...] é só uma planilha a mais que eu tenho que preencher o dado, mas que é de fácil 

preenchimento, meia dúzia de coisas que precisa colocar mensalmente e enviar, então isso é 

muito tranquilo (E1). 

 [...] eu acho que ele é simples e também porque quando você já tem as informações é muito 

mais fácil (E4). 

[...] o sistema é muito simples não tem muita dificuldade (E6). 

[...] a parte do sistema é muito simples, não tem muito o que questionar, é a forma mais simples 

de você deixar na ponta alguém que não tem conhecimento geral sobre o assunto (E9). 

 

c) Força e qualidade da evidência 

• Clareza sobre a vigilância epidemiológica como a evidência principal. 

Quando perguntados aos participantes se eles acreditavam que o SIVEN estava 

embasado em alguma evidência científica, a maioria demonstrou não ter muita clareza quanto 

à principal evidência científica que embasou o sistema, (no caso, a vigilância epidemiológica). 

Por outro lado, os participantes demonstraram confiança de que os responsáveis pela 

estruturação estariam aptos a somente considerar a implementação baseada em evidências 

científicas. 

Acredito que sim, pelo próprio contexto, por aquilo que é perguntado, por aquilo que nos é 

solicitado, né, porque tem uma questão óbvia aí que alguns procedimentos como a própria 

vitrectomia e catarata, onde são centralizadas todas as questões e é onde a gente tem as 

maiores estatísticas de TASS e de endoftalmite, então se não tivesse um embasamento científico, 

por que perguntaria desses dois procedimentos em específico? Com tantas outras coisas feitas 

na oftalmologia né, então baseado em estudo com certeza (E3). 

Eu acredito que sim, ninguém vai fazer um sistema de vigilância sem uma base né, eu acho que 

para isso, eu imagino que o start foi aquele aumento de casos e aquele surto de infecção que 

houve no hospital das clínicas de São Bernardo, a partir dali com certeza houve grandes 

estudos para identificar quais eram os principais problemas decorrentes das cirurgias de 

catarata (E6). 

 

• Incerteza quanto à eficiência do SIVEN. 

Um dos entrevistados demonstrou certo ceticismo quanto a eficiência do SIVEN por 

considerar apenas um dos objetivos do sistema que é a detecção precoce de surtos. 

[...] eu acho assim, esse sistema é interessante? É interessante, vai mudar alguma coisa? Não 

sei, porque assim, as notificações de surto têm que ser muito mais rápidas do que uma mera 

planilha de monitoramento, está certo (E16)? 

 

d) Qualidade da apresentação da intervenção 

• Adequabilidade da apresentação do SIVEN. 
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A apresentação do SIVEN por meio de uma reunião presencial foi avaliada como 

adequada pelos entrevistados por ser possível apresentar com detalhes a proposta do sistema de 

vigilância e por facilitar a solução das dúvidas operacionais. Outra vantagem apontada pelos 

entrevistados foi a oportunidade de atualização e aquisição de conhecimentos sobre a 

endoftalmite e como preveni-la. 

Eu acho que foi bom porque a reunião, ela dá esse tom, acho que consegue mostrar o 

embasamento, então não vem só uma planilha para você preencher por e-mail (E1). 

[...] eu acho que essa é a melhor maneira, até porque para as pessoas aprenderem a mexer na 

planilha e saber critério de definição, o que notifica e o que não notifica (E7). 

Foi ótimo, porque nós tivemos... eu compareci, nós tivemos uma aula com o oftalmo, onde 

explicou toda a problemática, depois nós tivemos uma aula com o laboratório em relação aos 

exames, depois tivemos uma aula com a apresentação da ferramenta, da planilha (E15). 

 

Algumas modificações na forma de apresentação do SIVEN foram sugeridas por alguns 

participantes como o envio antecipado do convite por correspondência e reuniões mais 

frequentes.  

Eu acho que talvez inicialmente pudesse ser feita de uma forma talvez por correspondência, 

para ver quem gostaria de fazer uma adesão através da própria correspondência e entrar em 

contato eventualmente e aí depois da forma que foi feita mesmo, entrando em contato através 

de telefone, etc (E8). 

Como eu já peguei o trem andando, assim, a forma que eu aprendi foi com a visão do outro 

responsável técnico que tinha participado da implementação e quando ele deixou o posto ele 

me passou dessa forma, assim... eu acho que as reuniões elas têm que ser mais frequentes, 

entendeu (E9)? 

 

• Dificuldade para os encontros presenciais. 

Uma das desvantagens dos encontros presenciais para a apresentação do sistema e para 

o recrutamento dos ESs foi a dificuldade de algumas pessoas em poder comparecer, sobretudo 

as que não residem na cidade onde o evento ocorreu. 

O problema é que a gente não tem... as pessoas que comparecem a reunião, porque o pessoal 

da capital vai com certeza, mas o pessoal do interior tem algumas dificuldades de comparecer 

presencialmente para essa reunião (E7). 

Bom, o que atrapalha é que a gente normalmente está sempre corrido, está sempre com a 

agenda cheia de coisas para fazer, então as vezes é difícil você tirar um tempinho para 

conversar sobre isso (E8). 

 

• Incompreensão sobre o SIVEN e sua operacionalização. 
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Embora a impressão geral entre os participantes de que as orientações foram claras e 

suficientes para a operacionalização do SIVEN, alguns entrevistados mencionaram dificuldade 

de entendimento sobre a proposta e a finalidade do sistema, além de dúvidas sobre os critérios 

de elegibilidade, sobre o preenchimento do instrumento de coleta de dados e sobre o envio 

destes dados.  

[...] as planilhas foram enviadas, mas também achei que faltou um pouco de informação porque 

não é nada complexo de se mexer, de se entender, mas a gente por exemplo não tinha uma 

informação que se por exemplo você alimentasse no drive, as informações não poderiam ser 

compartilhadas né, tinha um problema porque você tinha que baixar a planilha, eu acho que 

teve um problema de informação, mas que depois se corrigiu  (E4). 

 [...] a primeira ação foi tentar entender... como veio do CVE os três locais que nós iríamos 

passar as informações, seriam três hospitais, desses três, dois têm passado as informações, têm 

preenchido a planilha. Eu fui até um hospital, no outro município eu não fui porque ela estava 

lá, e quando acabou a reunião eu sentei um pouquinho com ela para ver se ela tinha tido 

alguma dúvida (E15). 

Então, é aí que está, eu acho que são coisas estranhas, porque a oftalmo já tem um programa 

e mesmo dentro do CVE esse programa que o CVE fez é totalmente desconexo com o programa 

da oftalmologia do CVE (E16). 

 

Embora um dos principais objetivos do SIVEN seja promover a detecção precoce de 

surtos pelos ESs, apenas um entrevistado fez menção a isso. 

[...] outro ponto importante é a possibilidade de que com o aprimoramento das ações de 

vigilância, a detecção precoce de eventuais surtos de infecção (E14). 

 

 

• Insuficiência da divulgação do SIVEN. 

Um dos entrevistados justificou em sua fala que a demora na adesão ao SIVEN pelo seu 

ES foi devido a informação sobre o sistema não ter sido enviada diretamente a ele.  

No nosso caso, como a gente tem um serviço grande, teve um problema na informação aqui, 

porque me parece que a informação chegou primeiro para a [ocultado] que trabalhava aqui, a 

nossa [ocultado], ou para a chefe do departamento. Então como é um serviço muito grande, 

até a gente receber a informação que estava sendo feito isso, parece que você já estava, já 

tinham até feito uma ou duas reuniões... não acho que já tinha sido feita uma reunião, uma 

coisa assim, então eu acho que a informação demorou um pouquinho para chegar [...] (E4). 
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• Insuficiência do tempo para treinamento e recrutamento. 

Em uma das entrevistas foi sugerido que o tempo destinado para o recrutamento e a 

capacitação para o SIVEN deveria ter sido maior para possibilitar uma maior sensibilização e 

maior adesão dos ESs. 

[...]eu entendo assim, que essa fase de apresentação do projeto, capacitação e treinamento ela 

deveria ser mais prolongada, com objetivo de sensibilização dos serviços, de educação dos 

serviços, então... não que o projeto esteja tão enrijecido, mas assim... o período de capacitação 

poderia ter sido maior (E14). 

 

e) Vantagem relativa 

• Aprendizado impulsionado ou proporcionado pelo SIVEN. 

Embora alguns entrevistados tenham dito que não tiveram novos aprendizados por 

estarem participando do SIVEN, muitos outros apontaram diferentes tipos de aprendizado como 

o manejo de taxas menores de infecção, melhores formas de organização dos dados e de fazer 

a busca ativa dos casos e a indução dos profissionais para o aprofundamento sobre endoftalmite.  

[...] eu estou aprendendo com o SIVEN  a lidar com números que assim, hospital geral a gente 

tem infecção todo mês e são números maiores, então assim, lidar com essas taxas menores e 

esses números muito pequenos e esses períodos que a gente fica sem identificar a infecção, 

acho que lidar com esse número pra mim é uma novidade (E1). 

Trouxe sim, com certeza é isso, a gente sabia da necessidade de fazer, precisava fazer, mas a 

gente não tinha acho que o formato adequado da organização para fazer, ter um dado mais... 

[...] (E2). 

[...] eu não fazia... listar as injeções intravítreo ou vitrectomia como uma forma de gatilho para 

avaliar se pode ser infecção, teve esse ganho sim, tem razão, isso não era feito dessa forma 

não (E5). 

Sim, estamos tendo agora, um grande aprendizado, porque o sistema ele facilitou para a gente 

conseguir melhorar a nossa captação de endoftalmite porque ele organiza a forma com que a 

gente faz a busca ativa, facilita isso [...] (10). 

Para a CCIH teve muito, tanto que tinham coisas que nós duas nos sentávamos aqui para ler 

aquele manual [manual da Anvisa] e discutindo “nossa eu não imaginava que tinha que ser 

feito isso ou aquilo [...] (E11). 

 

• Caráter não punitivo do SIVEN. 

Um dos entrevistados demonstrou clareza sobre o caráter epidemiológico e educativo 

do SIVEN, que é um sistema sem a finalidade de fiscalização ou de punição aos ESs 

participantes. 
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[...] a gente sabe, e a diretoria também sabe que, o SIVEN não tem um cunho punitivo, então 

assim... posso te reportar surto o ano inteiro, você não vai bater aqui na porta e falar “olha 

você precisa fechar”, a gente sabe que não tem esse objetivo, o objetivo é epidemiológico, mas 

porque não compartilhar os dados de epidemiologia bons, entendeu (E1)? 

 

• Facilitação para a comunicação entre os ESs. 

A promoção de ampliação da rede de contatos facilitada pelos encontros nas reuniões 

presenciais promovidas pelo CVE foi apontada por um dos entrevistados como uma das 

vantagens do SIVEN. 

[...] esses encontros do SIVEN são bons por causa disso, a gente começa a abrir o horizonte 

desses serviços, que assim... tudo bem a gente compartilhar informação e tudo bem a gente 

compartilhar as mesmas angústias, dividir, trocar figurinha, então isso está bem legal (E1). 

 

• Facilitação para implementação de boas práticas. 

Um dos entrevistados sugeriu que o SIVEN pode ser utilizado como argumento ou pressão 

para que os ajustes nos procedimentos para boas práticas sejam feitos com mais facilidade. 

[...] sempre que a gente tem algum problema, alguma coisa assim, o SIVEN sempre é 

mencionado como “olha, eu reporto os meus dados para o SIVEN, é um sistema de vigilância”, 

então ele é usado como um sistema de vigilância, assim... "olha, tem alguém olhando para a 

gente" (E1). 

 

• Força de recomendação de órgão de vigilância. 

Nesse sentido, a instituição de um sistema de vigilância por um órgão de vigilância dá 

força às recomendações para as medidas de prevenção e a busca ativa dos casos de 

endoftalmites. 

Em uma das falas ficou claro que o SIVEN pode ser utilizado pelos profissionais de 

controle de infecção como argumento para a implementação de boas práticas para a prevenção 

de infecção. Outro entrevistado considera o SIVEN como um dispositivo de alerta para os ESs. 

[...] tudo que a gente propõem de melhoria e tudo que a gente tem de resultado, a hora que a 

gente precisa ter uma mudança muito drástica, a gente usar internamente o SIVEN como “olha 

eu preciso reportar esse dado para o SIVEN, tem alguém que tá olhando para a oftalmologia 

agora", no sentido de ser uma vigilância estadual, e a gente conseguir mostrar COVISA, CVE 

e ANVISA que agora a oftalmologia está sendo olhada por esses órgão de vigilância, então eu 

acho que isso dá um peso maior e a gente consegue uma autonomia maior para ter essas 

mudanças dentro da oftalmologia, isso embasa bastante a gente, dá uma força internamente 

(E1). 

Alerta para as vigilâncias e até para as clínicas também estarem sabendo que tem alguém que 

está olhando né! (E16). 
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• Geração de dados para comparação. 

Os dados obtidos pelo SIVEN poderão ser utilizados pelos ESs para a comparação entre 

os ESs, para que cada um deles possa analisar sua performance com relação aos demais e 

promover as melhorias necessárias. 

[...] a hora que eu mostro que é um dado nacional, eu consigo mais força para conseguir mudar 

um cenário interno né, então falar assim “esse dado que eu estou te falando é do estado de São 

Paulo”, os nossos comparadores são... é o nosso colega aqui vizinho da frente, é o outro 

hospital ali que é o seu concorrente, então aí fica mais fácil para a gente discutir porque que 

eu preciso melhorar (E1). 

[...] a gente está comparando também, fazendo esse movimento mais de comparar também 

nossa rotina com a rotina de outros serviços e agora a gente vai ter o indicador também para 

comparar, então eu acho que é importante isso né, essa troca de informações, de processos e 

dos resultados dos indicadores, isso vai dando mais confiança para a gente (E2). 

Eu acho que a gente consegue primeiro uma comparabilidade das taxas entre os hospitais 

assim como a gente tem para as outras infecções [...](E7). 

 

Por se ter poucas publicações no Brasil sobre as taxas de incidência de endoftalmites, 

alguns entrevistados apontaram como vantagem a possiblidade de saber as taxas de incidências 

de outros ESs no estado para servir como um comparador. 

[...] a gente tem uma literatura internacional um pouco mais robusta, mas eu acho que a gente 

precisa entender qual o nosso cenário brasileiro. Eu acho que o SIVEN, acho que ele vai dar 

esse retorno para nós (E1). 

Eu acho que a vantagem é realmente você ter um controle do que está acontecendo no estado, 

é o que eu falei, era uma cirurgia que era feita em mutirões, especialmente em mutirões a nível 

público, menos em hospitais particulares, eu acho que essa é uma situação um pouco mais 

controlada, mas a nível público, esses mutirões eram sem controle nenhum, ninguém sabia 

exatamente as consequências dele [...] (E6). 

 

• Indução à melhor organização dos dados. 

A adesão dos ESs ao SIVEN implicou na necessidade de organização dos dados e de 

atualização constante. Desta forma, os ESs que ainda não tinham esta prática foram induzidos 

a tê-la.  

[...] foi um facilitador, organizou o que a gente estava tentando fazer (E2). 

[...] a vantagem é que você consegue organizar melhor as informações né, no seu serviço... 

para nós foi muito bom porque a gente acabou utilizando essa ferramenta que vocês [CVE] 
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enviaram do preenchimento das informações e a gente acabou usando essa mesma ferramenta 

para anotar também as outras cirurgias [...](E4). 

• Sinergia e coerência com outras recomendações. 

Alguns participantes manifestaram-se claramente sobre a complementação do Manual 

da Anvisa sobre prevenção de endoftalmites com a proposta do SIVEN. Esta coerência foi 

apontada como forma de justificar a necessidade da vigilância epidemiológica das 

endoftalmites. 

Então quando a gente usa o sistema de vigilância do SIVEN, como ele está entrelaçado com o 

caderno nove [Manual da Anvisa] e tem todas as referências ali, então isso dá força para gente, 

falar assim... "olha, não estou tirando da cabeça, não é uma ideia que eu tive agora e eu acho 

legal fazer assim, não, não é isso", a gente tem um embasamento científico e ajuda a gente a 

conquistar essas melhorias internamente (E1). 

O manual né, quando saiu o manual eu achei que foi importante no nosso caso específico não 

para impulsionar, porque a gente já estava, ele ajudou a compreender alguns conceitos, até 

pensar como a gente ia elaborar os indicadores, eu acho que ele foi um documento importante, 

ele auxiliou inclusive nesse nosso processo de se organizar para... acho que foi um documento 

bem importante (E2). 

[...] então aquele manual da Anvisa trouxe para mim, coisas, algumas orientações, mesmo 

aquela apresentação inicial que você que deu, teve até um médico ou uma médica que veio 

para a questão da cultura, teve várias apresentações, foi muito rica, foi muito rica [...] (E5). 

 

6. 3.2 Características dos indivíduos 

a) Conhecimento e crenças sobre a intervenção 

• Conhecimento prévio do participante sobre vigilância. 

Quando perguntado para os entrevistados se eles acreditavam que seu conhecimento 

prévio sobre vigilância epidemiológica contribuiu para a adesão e a operacionalização do 

SIVEN, muitos afirmaram que sim, porém, sem deixarem claro em suas respostas, o quanto o 

grau individual de conhecimento sobre vigilância epidemiológica poderia ter contribuído. 

Eu acho que sim, ter um profissional que tem esse olhar epidemiológico e de controle de 

infecção, para mim faz todo sentido (E1). 

[...] eu acho que sim, ajuda por você ser enfermeiro né, porque você tem uma visão diferente, 

acho que isso é uma coisa que nos ajuda bastante e a gente tem uma formação e fica mais fácil 

também para você entender esse caminho que é a cirurgia, o paciente, de onde ele vem, por 

onde ele vem [...] (E4). 
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• Familiaridade com outros sistemas de vigilância do CVE. 

Os entrevistados afirmaram que já estavam acostumados com a forma de trabalho do 

CVE e com os instrumentos de coleta de dados, uma vez que o CVE já utiliza outros sistemas 

de vigilância para outras infecções, incluindo as ISC. 

É que assim, eu estou bem acostumada já com esse sistema do CVE de hospital geral que 

reporta dados de UTI e tudo mais, então é um sistema que eu já estava familiarizada e eu achei 

que foi um jeito..., achei que foi bom porque eu acho que é um jeito como a gente consegue 

capilarizar melhor as informações [...] (E1). 

[...] não tive problemas em relação a aplicar, até porque tem já essa experiência de vigilância 

de outras... claro, tem particularidades complexas, é outra cirurgia, é outro mundo, mas já tem 

a experiência de fazer vigilância né em outras infecções (E5). 

Eu acho que a exemplo da experiência que teve com esses vários anos de vigilância 

epidemiológica das infecções nos hospitais, e com implantação do sistema de vigilância das 

infecções em serviço de diálise, intra e extra-hospitalares, essa bagagem, essa vivência, 

também ajudou muito na implantação desse projeto piloto do SIVEN (E14). 

 

• Insegurança em reportar dados negativos. 

Embora tenha sido apontado por alguns participantes como vantagem o caráter não 

punitivo do CVE, um dos entrevistados apontou como dificuldade a sua percepção de que os 

médicos oftalmologistas poderiam omitir os dados de infecção pela insegurança em reportar 

dados negativos. 

[...] porque ainda tem aquela dificuldade muito grande, “eu estou entregando, estou dizendo 

que eu estou tendo infecção” e aí eles [Oftalmologistas] omitem os dados (E15). 

 

6. 3.3 Contexto externo 

a) Cosmopolitanismo 

• Eficiência da comunicação entre os ESs. 

Nas entrevistas ficou aparente o distanciamento existente entre os ESs que realizam 

procedimentos oftalmológicos. Não parece ser comum a troca de informações ou experiências 

entre eles, como pode ser percebido nas falas de alguns entrevistados.   

[...] eu acho que esse contato entre as instituições de oftalmo, eu não vejo uma abertura muito 

tranquila assim [...] (E1). 

[...] nós não tivemos sucesso em relação a esse link de estar conversando com alguém [...] 

(E11). 
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Em duas entrevistas, foi mencionada a existência de comunicação entre os ESs sobre o 

SIVEN. 

 [...] elas [enfermeiras de outro ES] que me procuraram perguntando se eu havia recebido 

convite para aderir ao projeto de vocês [CVE] e disse que sim “ah mas você vai aderir?”, 

“sim, vou aderir, porque é interessante, por isso, por isso e por isso, eu já havia visto em 

congresso isso, isso e isso e é um projeto bem interessante e acho que vai agregar muito para 

a gente". Só não sei se ela aderiu ou não [...] (E13). 

 

• Eficiência dos canais de comunicação do SIVEN. 

A maioria dos entrevistados apontaram em suas falas a facilidade de se comunicar com 

o CVE ou o GVE, embora tenha tido algumas falas que não expressaram a mesma opinião. 

Acho que eu precisei logo no começo, acho que eu mandei acho que um ou dois e-mails para 

aquele e-mail geral do SIVEN e rapidamente foi respondido, foi bem tranquilo o acesso assim 

para resolver as dúvidas, isso não tive problema (E1). 

Nós não tivemos dificuldades, nós tivemos um canal direto, um e-mail, e nós enviamos e-mail 

nas dificuldades que nós encontramos, preenchimento da planilha, as dificuldades foram essas 

dúvidas no preenchimento, mas não houve dificuldade na comunicação porque a gente 

mandava o e-mail e prontamente eles [CVE] respondiam e “olha, faz dessa forma, isso é isso”, 

então teve esse canal, acho que funcionou bastante na nossa situação [...] (E4).  

[...] nosso contato com o CVE é bastante tranquilo, facilitado. A gente tem o contato mesmo 

no e-mail do SIVEN, e-mail da divisão de infecção hospitalar do CVE, temos contato também 

telefônico com a divisão de infecção hospitalar do CVE, de maneira bastante facilitada, então 

quanto isso não houve problema (E14). 

 

b) Políticas e Incentivos Externos 

• Disponibilização de material didático e informativo pelo CVE. 

Uma das estratégias utilizadas para a divulgação e recrutamento no SIVEN foi a criação 

e disponibilização de um manual em que constam informações sobre a endoftalmite e as 

orientações para a busca ativa dos casos. Houve também a disponibilização de todas as palestras 

ministradas nos eventos presenciais. Estes materiais se mostraram úteis como pode ser 

observado na fala de um dos entrevistados. 

A gente apresentou realmente assim como foi apresentado mesmo na reunião, o material que 

vocês apresentaram lá foi o material que eu adaptei para apresentação aqui [...] (E1). 
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• Inexistência de incentivos externos. 

Foi perguntado para os entrevistados se houve algum tipo de incentivo externo ao ES 

para a adesão ao SIVEN e nenhum deles responderam que sim. 

Nada, não tivemos nada (E3). 

De fora não (E7).  

Não teve acho que incentivo nenhum (E15). 

 

• Inexistência de influência externa positiva. 

 

Assim como não houve incentivos externos, também não houve a influência de alguma 

organização, associação ou algum grupo de estudo que tivesse algum impacto na 

implementação do SIVEN. 

Não, acho que foi independentemente de qualquer instituição, acho que foi a chamada mesmo 

do projeto e a apresentação que foi o que chamou atenção mesmo (E1). 

Não, porque foi muito dividido com vocês [CVE], não tem nem positivo e nem negativo (E5). 

Não, eu acho que a parceria é direto com o CVE mesmo (E7). 

 

• Qualidade do relacionamento com o CVE 

 

A divisão de infecção hospitalar do CVE, que faz operacionalização e coordenação do 

SIVEN, tem uma forma de trabalho que favorece a comunicação, cooperação e relacionamento 

com os demais departamentos e divisões do CVE, como pode ser observado na fala de alguns 

entrevistados. 

A gente já tem uma relação de trabalho bastante boa e forte junto ao CVE, então, acho que 

isso certamente favoreceu a implantação do projeto, o desenvolvimento do projeto (E14). 

Sim, existe sim uma parceria muito grande, dúvidas, tudo o que a gente precisa a gente manda 

por e-mail, “estamos com tal problema, essa análise, você pode nos ajudar?” elas [médicas 

do CVE] vão dando algumas pistas sabe, sempre... é uma parceria muito boa (E15) 

 

6. 3.4 Contexto interno 

a) Características estruturais 

a) Alta rotatividade dos profissionais em prevenção de infecção. 

Foi apontado por alguns entrevistados a dificuldade gerada pela alta rotatividade dos 

profissionais responsáveis pela prevenção e controle das infecções.  
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Assim, uma das grandes dificuldades que a gente tem [ocultado] é a rotatividade dessas 

comissões dentro do hospital, além da rotatividade, ela é muito grande e conta com uma pessoa 

só, não conta com uma comissão de controle (E15). 

No município, é o que eu estou te falando, depende muito da época, nós estamos numa época 

que mudou muita gente, então assim, teve pessoas que participaram do começo da implantação 

que não estão mais [...] (E16) 

 

• Definição clara do papel do interlocutor responsável pelo SIVEN. 

Como ilustrado na primeira fala de um dos entrevistados, um ES não tinha uma 

definição clara do papel do interlocutor responsável pelo SIVEN, bem como da definição clara 

da pessoa responsável por manter os registros organizados sobre as endoftalmites para o envio 

ao CVE. Os demais entrevistados demonstraram em suas falas que este papel do interlocutor 

para a operacionalização do SIVEN estava bem definido. 

[...] então quando a amostra entra no laboratório, aí é a [Pessoa 1] que fica responsável por 

essa parte, quando essa amostra dá positiva, ainda a [Pessoa 1]está conversando com a gente, 

então essa parte do processo está com a [Pessoa 1], a responsabilidade é da [Pessoa 1], e a 

partir do momento que ela diz “olha eu preciso desse prontuário”, a [Pessoa 2] entra, então tá 

bom, aí eu [Pessoa 3] entro lá, entro no sistema do prontuário do paciente e deixo disponível, 

aí a parte do médico, o médico [Pessoa 4] vai analisar toda essa parte [...] (E4) 

Bom, primeiro que assim, isso era uma tarefa do controle de infecção, isso já ficou definido, a 

gente na verdade não cogitou que fosse por exemplo a própria oftalmo que fizesse, a gente já 

tomou como pressuposto que a tarefa era nossa né [...] (E2)! 

É que aqui não teve nem discussão, isso tudo que é mandado para a vigilância é o SCIH que 

manda e como nós aqui somos SCIH em núcleo hospitalar de epidemiologia, isso é sempre a 

gente, meio que natural [...] (E5). 

 

b) Clima de Implementação 

• Envolvimento dos oftalmologistas. 

Os demais participantes apontaram como características dos médicos oftalmologistas o 

baixo envolvimento nas ações de prevenção e controle de infecção e baixa aceitação do trabalho 

da CCIH. 

Eu participei do lançamento, eu estava nas reuniões, as reuniões foram envolvidas muito o 

pessoal da CCIH apesar de que eu me lembro que foram chamados os oftalmologistas e chefes 

de serviço para isso, para nós ela foi praticamente obrigatória, mas eu percebi uma ausência 

grande da oftalmo junto (E6). 

[...] quando a gente invade o espaço de um médico, de uma pessoa superior, eles não aceitam 

muito, então é complicado, aí você vai discutir, as vezes a pessoa vira as costas, te deixa 
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falando sozinha ou fala “ah, depois eu vejo os dados e te passo” e a gente acaba esperando e 

é uma coisa que nunca vem (E12). 

 

• Particularidades da oftalmologia. 

Ficou evidente nas falas dos entrevistados que a especialidade médica oftalmológica 

apresenta particularidades e comportamentos que dificultam a implementação de novos 

processos e iniciativas para a prevenção e controle das infecções. 

Eles [oftalmologistas] têm uma independência, eles tratam a oftalmologia como se fosse um 

mundo muito à parte e que nada de controle de infecção se aplica à oftalmologia (E1). 

[...] eu acho que a oftalmologia ainda há um centro escuro dentro do controle de infecção [...] 

(E3). 

 [...] a parte de oftalmologia ela é muito restrita [...] (E12). 

Eu acho que a gente consegue prevenir sim, se tiver uma vigilância mais oportuna sabe? 

Porque não é, na oftalmo não é, é um caso à parte (E15). 

 

c) Compatibilidade 

• Existência prévia de vigilância no ES. 

Um dos possíveis fatores facilitadores para a adesão e implementação do SIVEN nos 

ESs é o fato de já haver uma vigilância epidemiológica para os casos de endoftalmites nos ESs. 

Ficou evidenciado na fala dos entrevistados que, embora já houvesse uma vigilância para as 

endoftalmites, ainda não estava bem estruturada da forma como foi proposta pelo SIVEN. 

Exemplo disso é que alguns ESs ainda não tinham incluído as injeções intravítreo como um dos 

procedimentos a serem monitorados.  

[...] a gente já desenvolvia ações específicas para a oftalmo, mas não tão organizadas, não tão 

estruturadas (E2). 

[...] sempre teve essa preocupação com ótimos profissionais cuidando dessa área de vigilância 

e isso eu já considero um enorme diferencial, porque a gente vê que muitas instituições que são 

apenas de oftalmologia não tem essa preocupação que a [ocultado] tem, então isso é uma coisa 

que eu sei que eles faziam antes, sempre tinha essa vigilância (E3). 

A gente já  fazia as taxas de infecção e a gente já investigava os casos para tentar ver fonte 

comum, se tinha algum cirurgião em comum, se era cirurgia de mutirão ou não, isso a gente 

já fazia, eu acho que... de novo né, o que agregou foi a gente buscar os casos pós injeção 

intravítreo (E7). 

 

Contudo, nas falas de alguns entrevistados foi evidenciado que não havia uma vigilância 

epidemiológica específica para as endoftalmites em seus ESs. 
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[...] antes a gente fazia isso, o paciente apresentava um caso de endoftalmite, esse caso, era 

aliás, caso de endoftalmite não, apresentava um problema, ele ia para o pronto socorro, colhia 

a amostra lá, mandava para o laboratório e era isso, esse grupo a gente não tinha ele formado 

então também não tinha contato com o que estava acontecendo, as ações eram tomadas e 

também a gente não tinha uma sequência disso, depois o que aconteceu, então a gente tinha 

mais ou menos uma coisa que acontecia, mas não era organizada, estruturada [...] (E4). 

[...] a gente tinha as notificações, tinha, mas não de forma sistemática, de fazer um indicador 

[...] (E5). 

[...] a busca era como era das demais cirurgias, acabava se internando e eu acabava 

acompanhando na enfermaria se tivesse algum caso, mas assim [...] (E11).  

 

• Realização de busca ativa antes do SIVEN. 

Quanto a realização de busca pelos casos de endoftalmites de forma ativa e direcionada, 

apenas um dos entrevistados discorreu sobre como esta busca era feita e foi se aprimorando 

antes da implementação do SIVEN. A maioria dos demais entrevistados disseram que não 

fazem busca ativa e quando disseram que faziam, ao explicar como faziam ficou claro que não 

se tratava de uma busca ativa. 

[...] a enfermeira consultora antes pegava o caso só para analisar, então ela não fazia uma 

vigilância ativa das infecções (E1). 

[...] Por amostragem, então hoje a [ocultado], vamos dizer de catarata ela faz em torno de 

[ocultado] procedimentos/mês em média, as vezes mais, as vezes menos, vitrectomia é uma 

média de [ocultado], eu vejo uns 20, 30% disso (E3).  

Na verdade, a gente não faz uma busca ativa, a gente pensou que fizesse, mas depois que a 

gente começou a entender, não, isso não é busca ativa [...] (E4). 

Eu acho que é mais pelo SIVEN mesmo, porque antes a gente era muito mais passivo na 

recepção de casos, na captação na verdade (E10). 

 

d) Cultura 

• Cultura institucional de boas práticas. 

Quando perguntado sobre como os entrevistados veem as características do ES com 

relação a preocupação com as boas práticas para a prevenção de endoftalmite, uma parte dos 

participantes apontou que as boas práticas não acontecem de forma ampla e satisfatória. 

[...]está começando a desenvolver ainda muita coisa né, a parte de qualidade, de boas práticas, 

apesar do serviço ser muito antigo, muito consagrado, muitas coisas referentes a essa parte de 

boas práticas e de qualidade ainda são conceitos em termos até de cultura institucional, de 

segurança institucional, que são novos ainda [...] (E2). 
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Eu vejo mais as boas práticas na verdade na parte da enfermagem, parte médica já é meio 

complicado, eu acho que a parte enfermagem a gente sempre corre atrás, sempre está buscando 

melhoria mesmo, fazendo treinamentos, realizando... buscando fora mesmo, cursos, 

incentivando os próprios funcionários a fazerem cursos, tudo o que for possível para buscar 

para uma melhoria do nosso trabalho a gente faz, agora a parte médica eu acho que fica um 

pouquinho mais complicado para a gente lidar mesmo (E12). 

 

Por outro lado, a fala de outros entrevistados apontou para a existência de uma cultura 

de boas práticas nos ESs com vistas a prevenção de IRAS. 

[...] a instituição já tinha um olhar para controle de infecção, então tinha já uma CCIH 

estruturada, tinha uma enfermeira antes, só que era num formato de consultoria [...](E1). 

[...] ela sempre teve... apesar da instituição não ter internação, até aquela própria 

característica, ela sempre deu uma super importância... ter uma pessoa responsável pelo 

controle de infecção e vigilância, procedimentos, protocolos, estabelecer meta, cuidado com 

produtos a serem utilizados, forma de esterilização [...](E3). 

[...] Aqui, o hospital, ele tem uma tradição de trabalhar a questão da segurança né, tanto que 

a gente... vários anos, agora eu não sei te falar quantos anos, nós temos o nível três da ONA 

né e nós somos JCI [...](E5). 

 

e) Prioridade relativa 

• Grau de prioridade dado ao SIVEN. 

Quanto ao grau de prioridade que foi dado internamente ao SIVEN nos ESs, um 

entrevistado relatou que devido ao grau de importância e urgência de outros agravos, o SIVEN 

teve menos prioridade. Outros entrevistados apontaram que o SIVEN teve um alto grau de 

prioridade no seu ES. 

[...] se a gente comparar com as demais ações que a gente já desenvolve enquanto núcleo de 

controle de infecção, certamente nesse momento as infecções hospitalares, as infecções em 

diálise, têm merecido uma atenção maior pela criticidade, pela incidência e prevalência de 

infecções (E14). 

Foi grande [o grau de importância], foi o que eu te falei, a gente tratou numa reunião da CCIH 

e uma reunião só com a diretoria para apresentar o projeto e o SIVEN é sempre usado com 

peso aqui dentro (E1). 

Não, é total, a prioridade a gente está trabalhando para que aconteça mesmo, tanto que eu 

espero a resposta de quando as outras instituições vão fazer parte desse programa [...] (E15). 

 

• Reconhecimento da necessidade do SIVEN 

Quando perguntado sobre o que os entrevistados achavam da iniciativa do CVE em 

implementar um sistema de vigilância específico para a endoftalmite, houve unanimidade em 
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apoiar o projeto e destacar a sua importância, por conta da alta especificidade relacionada à 

oftalmologia com relação ao controle de infecção. 

Eu acho que foi uma iniciativa inovadora e de importância para a oftalmologia, porque a gente 

vê que falta esse olhar de controle de infecção dentro dos serviços de oftalmologia (E1). 

 [...] acho necessário, era um tipo de cirurgia que não era controlada e feita aos montes, então 

eu acho que é bem interessante, bem importante para a saúde da população (E6). 

Acho que esta iniciativa é importante, válida, principalmente porque a gente desconhece ainda 

no nosso meio a incidência de infecção, as situações de fragilidade dos processos de prevenção 

de infecção após cirurgia de catarata, após injeção intraocular (E14). 

Eu achei legal a iniciativa, porque eu acho que a oftalmo era algo que ficava meio perdido em 

relação a isso. A busca cirúrgica das outras especialidades nós já fazemos há um bom tempo, 

mas oftalmo era uma coisa que a gente acabava não acompanhando muito, então eu acho que 

despertou um olhar diferente para isso e pontuar alguns dados que a gente nem imaginava que 

existia na parte de oftalmologia (E11). 

 

f) Prontidão para implementação 

• Apoio da alta direção. 

Atrelado à boa receptividade do SIVEN pelos ESs, o apoio da alta direção foi 

mencionado por alguns entrevistados como um facilitador importante para a implementação do 

sistema de vigilância. 

[...] eu acho que o que me animou, foi mesmo que na apresentação a diretoria já abraçou a 

causa junto, sabe, então eles já entenderam que isso seria bom para a instituição, a gente 

participar, acho que isso foi o maior incentivo interno (E1). 

Sim e em conjunto disso a gente tem os gerentes de áreas básicas como centro cirúrgico, 

farmácia, alguns médicos que também abraçam isso porque tem um grande interesse até 

porque é o público deles né, eles querem estar seguros, então assim , aqui... a não ser que eu 

venha pedir para comprar um elefante branco, [...], eu acho que as coisas se desenvolvem de 

uma forma bem bacana (E3). 

[...] nessa reunião dos convidados, a diretoria foi, foi a diretoria, que na época era minha 

chefe, a gerente executiva, não era nem médica, era gerente executiva, e o chefe da 

oftalmologia foi, além de mim foram três pessoas, o SCIH, a alta direção e o responsável pela 

equipe de oftalmologia (E5). 

 

• Percepção prévia da necessidade de alguma ação específica para as endoftalmites. 

Considerando a especificidade dos procedimentos oftalmológicos, alguns participantes 

afirmaram acreditar que já sentiam a necessidade de ações específicas para as endoftalmites 

mesmo antes da proposta do SIVEN. 
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[...] como eu te falei, a oftalmologia sempre foi tratada como qualquer outro procedimento, 

qualquer outra especialidade no mundo clínico, e ela não é bem assim, ela tem muitas, muitas, 

muitas particularidades, então você tendo um programa que seja específico, só vem ser 

satisfatório, positivo, porque antes ali... suas dificuldades eram muito maiores, muito maiores 

(E3). 

Sim, é uma especialidade que quando a gente abre as planilhas que a gente monitora, a gente 

sente falta dessa..., monitorar as cirurgias oftálmicas (E15). 

 

• Receptividade e aceitabilidade institucional 

Foi perguntado aos entrevistados sobre como foi a receptividade do SIVEN pelo ES e 

nenhuma fala apontou para uma receptividade ruim. Alguns profissionais de controle de 

infecção mencionaram que já há uma cultura de interesse em participar de projetos com a 

finalidade de prevenção e controle de infecção. 

[...] apresentei o projeto e a diretoria logo entendeu que precisava fazer parte disso, então foi 

muito tranquilo, não precisei de longos convencimentos (E1). 

 [...] foi supertranquilo, a gente estava com apoio da administração, sempre tivemos apoio da 

parte administrativa da empresa para estar participando dessas questões de vigilância, seja 

ela qual for [...] (E3).  

[...] a gente recebeu a planilha, eu já tinha participado das reuniões, nós chamamos o pessoal 

da oftalmo, apresentamos que haveria necessidade da informação e não teve dificuldade não, 

incorpora-se no dia-a-dia o envio da planilha mensal, não teve nenhum obstáculo (E6).  

 

• Sensibilização para o problema após a experiência de casos ou surtos. 

Quando perguntado aos entrevistados se já havia alguma percepção de que eram 

necessárias ações específicas para prevenção de infecção em oftalmologia, muitos afirmaram 

que sim, justificando a necessidade por terem tido conhecimento ou terem vivido uma 

experiência ruim com casos ou surtos de endoftalmites. 

 [...] para a gente acho que o que foi bem marcante, foi em 2012, a gente teve uma situação, 

acho que foi 2012 não tenho muita certeza, a gente teve uma preocupação com o surto que a 

gente teve, e aí... ali a gente já fazia uma vigilância de oftalmo, mas ali ficou mais evidente 

para a gente que tinha que ter coisas mais específicas, então a gente já estava com essa 

preocupação desde essa ocasião né [...] (E2). 

[...] foi uma coincidência que a implantação foi no final de 2016, a apresentação inicial, e a 

gente estava tendo problema com endoftalmite [...] (E5). 

[...] então assim, estava muito sensibilizado, então a gente aproveitou essa sensibilização que 

todo mundo estava, ninguém estava com vontade de acontecer, que acontecesse novamente um 

surto daqueles [...] (E16). 
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• Sensibilização prévia sobre o problema da endoftalmite por meio de palestras. 

O papel educativo durante os eventos científicos tem o potencial de sensibilização dos 

profissionais sobre a problemática das infecções intraoculares e facilitação no recrutamento dos 

interlocutores dos ESs como foi relatado por um dos participantes. 

[...] eu já tinha participado em outros momentos em alguns cursos até da APECIH ou lá mesmo 

nas reuniões do núcleo de infecção hospitalar, já tinha assistido algumas palestras suas, já 

tinha tido algumas discussões lá no núcleo, então eu já tinha pego as informações por uma 

outra via, vamos dizer assim [...] (E2). 

[...] eu vi a sua palestra em um dos congressos que eu fui, antes de começar a implementação 

e quando eu voltei do congresso já trouxe a ideia para os nossos diretores, para a nossa 

gerente, então quando veio o convite para participar a adesão já era mais ou menos que 

acertada (E13). 

 

g) Recursos disponíveis 

• Desnecessários recursos humanos e materiais adicionais. 

Os entrevistados apontaram que não foi necessária a contratação de mais funcionários 

ou compra de materiais para a utilização exclusiva na operacionalização do SIVEN. 

[...] não foi necessário se colocar mais pessoas [...] (E4). 

 [...] enquanto recursos humanos, enquanto recursos materiais, são os mesmos que a gente 

dispõe para as vigilâncias das infecções hospitalares e das vigilâncias das diálises (E14). 

 

6. 3.5 Processo  

a) Engajamento  

• Envolvimento do interlocutor.   

Quando perguntado aos entrevistados como eles classificariam o seu grau de 

envolvimento como interlocutores na implementação do SIVEN em sua instituição, eles 

afirmaram considerar como bom ou ótimo e, em algumas falas, explicitaram o grau de 

envolvimento pelas ações praticadas para a melhor adesão dos ESs ao SIVEN. 

Ah, total, tem que ter né, porque se você quer introduzir uma coisa nova dentro de um serviço, 

tudo tem que ser total, você tem que ter um envolvimento, em qualquer coisa, então o meu 

envolvimento é pleno, porque senão não vai né, não funciona e eu também sou cobrada né (E4). 

Acho que alto, porque precisa de alguém responsável em cada instituição para que dê certo 

todo o sistema, então o responsável pelas notificações tem que estar envolvido com o sistema 

e saber que isso contribui inclusive para ele mesmo, ter dados comparatório no futuro (E10).    
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[...] nós já fazemos um trabalho de trazer as instituições aqui, fazer a visita, nós temos essa 

estrutura aqui que dá para receber as pessoas, discutir alguns problemas. Todo ano a gente 

desenvolve um simpósio aqui sabe, a gente tenta trazer as pessoas para trocar experiência 

(E15). 

Então, especificamente nesse eu acho que o meu envolvimento foi alto, não super alto, mas alto 

[...] (E16). 

 

• Insuficiência da retroalimentação. 

Quando os entrevistados foram questionados sobre a necessidade de adaptações ou 

melhorias no SIVEN, muitos deles apontaram a falta ou a insuficiente retroalimentação do 

sistema por meio do compartilhamento dos dados obtidos. Alguns disseram não ter tido acesso 

aos dados e outros sugeriram a utilização de formas diferentes para esta devolutiva, incluindo 

o envio por e-mail e reuniões presenciais. 

Adaptação? Acho que mais essa parte mesmo de ser um meio da gente saber dessas infecções 

que acontecem em outros serviços, a gente ter alguma devolutiva, não precisam ligar para a 

gente, mas que seja por e-mail, algum feedback (E1). 

O que eu acho que talvez seria legal é a gente receber algum relatório do que está acontecendo, 

porque eu me lembro que uma época que eu fiz parte de um grupo de indicadores que era lá 

na... o prédio da medicina que era lá na.... eu não vou lembrar agora... era um grupo de 

indicadores, que depois acabou virando indicadores de enfermagem e a gente recebia uma 

planilha, isso tem bastante tempo, e com os dados, não tinha o nome dos hospitais, não 

divulgava né, mas era bom (E4). 

[...] algo que poderia, seria interessante a gente receber, a gente que está participando, eu não 

recebi uma conclusão do que ocorreu nos últimos anos, então eu não sei de que forma foi usada 

a minha informação, a informação dos meus colegas, porque é uma informação individual, tem 

um poder pequeno perto de uma informação em grupo né, tem um poder estatístico 

pequenininho[...] (E8). 

[...] eu acho que se eu tenho uma crítica para fazer desse sistema é esse feedback, e o retorno 

é muito pouco [...] (E9). 

 

• Não inclusão de outras autoridades sanitárias relevantes no âmbito do Estado. 

A ideia passada pelas falas dos entrevistados é de que a forma de atuação de outras 

autoridades sanitárias poderia ajudar a impulsionar a adesão dos ESs. 

Eu senti falta da presença da vigilância sanitária de serviços, que faz inspeção do serviço de 

oftalmologia, no momento da implantação do lançamento do projeto, porque isso daria... seria 

mais uma força para o envolvimento maior por parte dos serviços de saúde, em participar do 

sistema de vigilância (E14). 

[...] nós precisamos ter uma ajuda da sanitária [...](E15). 
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b) Execução  

• Dificuldade de notificação de casos externos. 

Nas falas dos entrevistados foi possível identificar que ainda há alguma dificuldade 

quanto à notificação dos casos de endoftalmites provenientes de outros serviços sem que estes 

casos sejam computados nas suas taxas de infecção. 

[...] achei interessante a alteração desse ano, embora a gente tenha alguns obstáculos quanto 

a estar notificando as endoftalmites que são externas e isso eu achei que foi uma mudança 

muito interessante (E3). 

[...] essa última reunião o pessoal falou assim “ah, vamos pôr então uma maneira de que a 

gente consiga notificar também aqueles casos que vêm de outros serviços”, foi a única coisa, 

depois de mais de um ano que está... que alguém falou isso aí (E16). 

 

• Dificuldade para obtenção dos dados internos 

Dentre as dificuldades apontadas pelos entrevistados, estão aquelas relacionadas à 

obtenção dos dados, devido à forma como os registros das cirurgias realizadas são armazenados 

e disponibilizados e às características das cirurgias que não exigem internação, sobretudo as 

oftalmológicas. Outra dificuldade é o fato de muitos ESs realizarem cirurgias de pacientes 

provenientes de outros ESs ou por médicos que atendem em consultório individual. 

[...] eu tenho um prontuário que chama [ocultado], é um prontuário que fizeram 

especificamente aqui pro hospital, só que ele é muito limitado no sentido de me dar relatório, 

então a hora que eu preciso de um relatório, de todas as cirurgias que foram feitas, ele enrosca 

e não consegue, e aí tem internamente, assim... "ah... você não vai ligar pra fazer busca ativa 

porque são muitas cirurgias", aqui a gente tem um número grande de cirurgias, só de catarata 

tem cerca de [ocultado] por mês, em torno de [ocultado] injeções intravítreo, então a parte de 

busca ativa por ligação a gente ainda não está estruturado (E1). 

[...] são cirurgias que às vezes não ficam internadas, a vigilância pós alta é difícil, os casos as 

vezes não retornam no hospital de origem [...] (E7). 

 [...] aqui na nossa unidade esse hospital que faz cirurgias é assim, a equipe vem de uma 

policlínica e faz a cirurgia no centro cirúrgico desse hospital, então ela tem dificuldade de 

depois fazer a busca ativa, porque esse paciente não retorna no hospital, ele retorna lá nessa 

policlínica e é onde ela está tendo a dificuldade dessa vigilância [...] (E15). 

 

6.4 Implementação final 

Antes da implementação final do SIVEN, foram realizadas duas webconferências para 

apresentar o SIVEN, sanar as dúvidas e ouvir sugestões. Para estas webconferências foram 
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convidados os profissionais dos GVEs do estado, podendo contar com a participação de 

profissionais oriundos dos ESs. Na primeira, ocorrida em fevereiro de 2019, participaram 93 

pessoas e, na segunda, ocorrida em maio de 2019, participaram 71 pessoas. 

Outra ação foi a realização de uma reunião específica para discussão do SIVEN com 

representantes das sociedades e associações oftalmológicas e dos hospitais-escola. Dentre os 

participantes desta reunião, estavam representantes do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, da 

Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa e da Faculdade de Ciências Médicas da 

Santa Casa de São Paulo.  

A partir de fevereiro de 2019, a participação no SIVEN foi estendida para todos os ESs 

elegíveis do estado de São Paulo contando com 51 ESs participantes inicialmente. Como pode 

ser observado na Figura 8, esse número aumentou para 80, dois meses depois, e para 110, ao 

final do período estudado (junho de 2019). Considerando os 1.483 ESs elegíveis, a taxa de 

adesão foi de 7,4%. 

 

Figura 8 - Número de ESs participantes e número de ESs que enviaram mensalmente os dados 

ao CVE. São Paulo, Setembro/2017 a Junho/2019. 

 
ES = Estabelecimentos de Saúde; CVE = Centro de vigilância epidemiológica. 

 

Como pode ser observado na Tabela 6, entre os GVEs com maior taxa de adesão estão 

os GVEs de Santos, Registro e Taubaté, com 20% de adesão cada, seguidos por Campinas e 
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Mogi das Cruzes, com 15,7 e 13%, respectivamente. Os GVEs Jales, Barretos e São José do 

Rio Preto foram os que apresentaram as menores taxas de adesão, que são inferiores a 5%; 11 

GVEs não tiveram ESs participando do SIVEN. No total, participaram do SIVEN ES de 41 

municípios de 17 GVEs (Figura 9). 

 

Tabela 6 - Taxa de adesão ao SIVEN por GVE, São Paulo, Setembro 

/2017 a Junho/2019 

GVE 
ES elegíveis  ES participantes 

N  N (%) 

Araçatuba 40  3 (7,5) 

Araraquara 51  3 (5,9) 

Assis 33  2 (6,1) 

Barretos 24  1 (4,2) 

Bauru 70  0 (0) 

Botucatu 19  0 (0) 

Campinas 198  31 (15,7) 

Capital 255  22 (8,6) 

Caraguatatuba 11  0 (0) 

Franca 21  0 (0) 

Franco da Rocha 12  0 (0) 

Itapeva 9  0 (0) 

Jales 23  1 (4,3) 

Marília 29  0 (0) 

Mogi das Cruzes 54  7 (13) 

Osasco 73  4 (5,5) 

Piracicaba 62  0 (0) 

Presidente Prudente 15  1 (6,7) 

Presidente Venceslau 8  1 (12,5) 

Registro 5  1 (20) 

Ribeirão Preto 91  0 (0) 

Santo André 61  7 (11,5) 

Santos 49  10 (20,4) 

São João da Boa Vista 32  0 (0) 

São José do Rio Preto 78  1 (1,3) 

São José dos Campos 38  0 (0) 

Sorocaba 72  5 (6,9) 

Taubaté 50  10 (20) 

Total 1.483  110 (7,4) 

SIVEN = Sistema de vigilância epidemiológica para endoftalmite;  

GVE = Grupo de vigilância epidemiológica;  

ES = Estabelecimento de Saúde 

 

De acordo com a natureza administrativa dos 110 ESs participantes do SIVEN, 56 

(51%) eram privados; 25 (23%) públicos e 17 (15%) filantrópicos. Dentre os ESs públicos, a 
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esfera de administração era estadual em 18 (72%) deles. Dois eram municipais e um federal; 

quatro (16%) não informaram. 

Quanto ao envio dos dados pelos participantes, apenas no primeiro mês todos os ESs 

enviaram os dados ao CVE, como pode ser observado na Figura 7. Nos meses subsequentes, os 

ESs enviaram dados com periodicidade variável, gerando uma taxa flutuante de adesão mensal. 

Considerando o número total de meses em que os ESs poderiam ter enviado os dados, a Figura 

10 mostra que apenas 17% dos ESs enviaram os dados em 10 ou mais meses em 2018. 

 

Figura 9 - Distribuição geográfica dos ESs participantes do SIVEN de acordo com o GVE, São 

Paulo, Setembro/2017 a Junho/2019. 

 
SIVEN = Sistema de vigilância epidemiológica para endoftalmite; GVE = Grupo de 

vigilância epidemiológica; ES = Estabelecimento de Saúde 

 

Durante o período do estudo (24 meses) foram realizados 111.686 POIs. Entre esses, 

81.152 foram cirurgias de catarata. O número médio de cirurgias de catarata por mês foi de 

3.689 (variação de 1.091 a 7.216; DP = 1.791; mediana = 3.438). A maioria 84 (82,5%) dos 

ESs realizavam até 100 cirurgias de catarata em média por mês (Tabela 7). 

O número total de injeções intravítreo foi de 30.534 com uma média mensal de 1.388 

variando de 199 a 2.245 (mediana = 1.507; DP = 660). A maioria 48 (75%) dos ESs realizavam 

em média menos de 50 injeções intravítreo por mês. (Tabela 8). 



88 

 

Figura 10 – Distribuição dos ESs segundo o número meses que os dados foram enviados ao 

SIVEN em 2018. São Paulo, 2019. 

 
ES = Estabelecimento de saúde. 

 

Tabela 7 – Distribuição do número de ESs segundo a faixa de número 

médio mensal de cirurgias de catarata realizadas pelos ES, 

São Paulo, Setembro/2017 a Junho/2019. 

Número de procedimentos 
Estabelecimentos de Saúde 

N (%) 

< 10 19 (18,1) 

10 – 49 34 (32,4) 

50 – 99 31 (29,5) 

100 – 199 12 (11,4) 

200 – 499 6 (5,7) 

500 – 1000 2 (1,9) 

> 1000 1 (1,0) 

Total 105 (100,0) 

ES = Estabelecimento de Saúde 

 

O total de endoftalmites associadas aos POIs relatados foi de 61 casos. Em 81.152 

cirurgias de catarata realizadas, foram detectados 47 casos de endoftalmite, perfazendo uma 

taxa de incidência geral de 0,06%; 14 casos de endoftalmites foram reportados após a realização 

de 30.534 injeções intravítreo, portanto uma taxa de incidência geral de endoftalmites de 0,05%. 
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Quanto ao número de casos de endoftalmites por ES, 22 ESs reportaram um ou mais 

casos no período do estudo. Quatro ESs reportaram entre seis e 10 casos; sete ESs reportaram 

entre dois e cinco casos e os demais reportaram um caso cada. Os Quadros 10 e 11 mostram a 

distribuição em percentis do número de POIs realizados e as taxas de incidência de 

endoftalmite. 

 

Tabela 8 – Distribuição dos ESs segundo a faixa de número médio 

mensal de injeções intravítreo realizadas pelos ES, São 

Paulo, Setembro/2017 a Junho/2019. 

Número de procedimentos 
Estabelecimentos de Saúde 

N (%) 

< 10 29 (45,3) 

10 – 49 19 (29,7) 

50 – 99 6 (9,4) 

100 – 199 7 (10,9) 

200 – 499 2 (3,1) 

500 – 1000 1 (1,6) 

Total 64 (100,0) 

ES = Estabelecimento de Saúde 

 

Quadro 10  - Distribuição em percentis do número de cirurgias de 

catarata realizadas e as taxas de endoftalmites. 

 p10 p25 p50 p75 p90 

N de cataratas realizadas 27 86 318 692 3.163 
Taxa de endoftalmites (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 

POI = Procedimentos oftalmológico invasivo; p = Percentil. 

 

Quadro 11 - Distribuição em percentis do número de injeções intravítreo 

realizadas e as taxas de endoftalmites. 

 p10 p25 p50 p75 p90 

N de injeções intravítreo realizadas 5 16 57 240 1.178 

Taxa de endoftalmites (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 
POI = Procedimentos oftalmológico invasivo; p = Percentil. 

 

Considerando a distribuição em percentis do número de POIs realizados, os ESs acima 

do percentil 75, ou seja, que realizaram mais de 691 cirurgias de catarata no período, 

apresentaram taxa de incidência de endoftalmites que variou de 0,0% a 0,50%. A variação da 

taxa de incidência de endoftalmites após injeção intraocular entre os ESs acima do percentil 75, 
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ou seja, que realizaram mais de 239 injeções no período variou de 0,0% a 0,62% (Tabelas 9 e 

10).  

 

Tabela 9 - Taxa de incidência de endoftalmite dos ESs que reportaram pelo 

menos um caso e realizaram mais de 691 cirurgias de catarata 

no período do estudo, São Paulo, Set/2017 a Jun/2019. 

ID do ES 
N de procedimentos 

realizados 

N de casos de 

endoftalmites 

Taxa de 

incidência (%) 

9 11.573 1 (0,01) 

19 9.278 3 (0,03) 

99 3.295 1 (0,03) 

8 4260 3 (0,07) 

10 1.352 1 (0,07) 

24 1.300 1 (0,08) 

26 1.289 1 (0,08) 

11 923 1 (0,11) 

91 768 1 (0,13) 

42 2.919 4 (0,14) 

49 732 1 (0,14) 

16 2.810 8 (0,28) 

25 1.982 10 (0,50) 

Total 42.481 33 (0,08) 

ES = Estabelecimento de saúde; ID = Identificação. 

 

Tabela 10 - Taxa de incidência de endoftalmite dos ESs que reportaram pelo 

menos um caso e realizaram mais de 239 injeções intravítreo 

no período do estudo, São Paulo, Set/2017 a Jun/2019. 

ID do ES 
N de procedimentos 

realizados 

N de casos de 

endoftalmites 

Taxa de 

incidência (%) 

19 5.995 2 (0,03) 

4 1.775 1 (0,06) 

99 1.297 1 (0,08) 

9 5.323 5* (0,09) 

42 1.148 2 (0,17) 

88 240 1 (0,42) 

91 325 2 (0,62) 

Total 15.538 11 (0,07) 

ES = Estabelecimento de saúde; ID = Identificação; * = Surto de 4 casos. 

 

Com relação ao perfil microbiológico dos agentes etiológicos, com exceção de um caso, 

todos os demais foram causados por bactérias Gram-positivas, principalmente os 
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Staphylococcus spp – que foram os agentes em 17 (27,9%) casos. Em 21 (34,4%) dos casos não 

houve crescimento bacteriano; não foi coletada amostra em 13 (21,3%) casos (Tabela 11). 

 

Tabela 11 - Microrganismos causadores da endoftalmites após 

POIs, São Paulo, Setembro/2017 a Junho/2019. 

Microrganismo N (%) 

Enterococcus faecalis  1 (1,6) 

Enterococcus spp 1 (1,6) 

Haemophilus spp 1 (1,6) 

Staphylococcus aureus 4 (6,6) 

Staphylococcus coagulase-negativo 4 (6,6) 

Staphylococcus epidermidis 8 (13,1) 

Staphylococcus warneri 1 (1,6) 

Streptococcus gordonii 1 (1,6) 

Streptococcus spp 3 (4,9) 

Streptococcus viridans 2 (3,3) 

Sem crescimento 21 (34,4) 

Não coletada amostra 13 (21,3) 

Não informado 1 (1,6) 

Total 61 (100,0) 

POI = Procedimento oftalmológico invasivo 

 

Durante o período do estudo, foi notificado um surto com quatro casos de endoftalmite 

após injeções intravítreo realizadas em um único dia em um mesmo ES. Em dois destes casos 

não foi possível identificar o agente causador; em um caso foi identificado o Staphylococcus 

epidermidis e no outro o Staphylococcus warneri. 

 

Tabela 12 – Distribuição dos casos segundo a faixa de número 

de dias para o diagnóstico de endoftalmites 

associadas a POIs, São Paulo, 2019. 

Número de dias para 

diagnóstico* 
N (%) 

1 – 4 16 (26,2) 

5 – 15 27 (44,3) 

16 – 30 11 (18,0) 

> 30 7 (11,5) 

Total 61 (100,0) 

POI = Procedimento oftalmológico invasivo; *Número de dias 

entre a data do POI e a data do diagnóstico de endoftalmite. 
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O número de dias para o diagnóstico foi em média de 13,6 (variação de 1 a 72; DP = 

14,3; Mediana = 7). Como apresentado na Tabela 12, 43 (70,5%) dos casos foram 

diagnosticados em até duas semanas após a realização do POI.
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7 DISCUSSÃO 

7.1 Caracterização do contexto 

Na ciência da implementação, a importância e a necessidade da compreensão do 

contexto são ressaltadas em vários quadros conceituais187, 189, 190. A análise do contexto ajuda a 

explicar como ou por que foram alcançados os resultados da implementação230. Um maior 

conhecimento do contexto antes da implementação contribui para resultados favoráveis.  

A OMS reforça que a pesquisa de implementação deve estar alinhada com as 

necessidades do público-alvo, ao mesmo tempo em que responde às particularidades da 

intervenção a ser implementada. Neste sentido há a necessidade de se saber se a pesquisa será 

realizada em um contexto para o qual ela foi planejada, saber se as suas características estão 

bem descritas e saber se a pesquisa considera adequadamente o contexto e outros fatores que 

podem influenciar a implementação52. 

No presente estudo o primeiro recurso utilizado para se conhecer o contexto foi a busca 

no CNES dos ESs que prestam serviços de oftalmologia no estado de São Paulo. O CNES tem 

sido utilizado como fonte de informação sobre a infraestrutura, quantidade, tipo de serviços 

oferecidos e localização em território nacional231, 232. Embora seja considerado um banco de 

dados que tem o preenchimento completo e consistente dos campos de dados cadastrais233, 

ainda há falhas que dificultam a obtenção de dados com exatidão, como identificado no presente 

estudo.  

Ramos et al. (2015) consideraram a imprecisão das informações no CNES como uma 

das limitações para o cálculo de indicadores para a avaliação de desempenho de hospitais234, 

assim como em outro estudo, que apontou que, dentre as inconsistências nas informações do 

CNES, está o registro de ESs que não existem mais235. Semelhantemente a isso, uma das 

dificuldades encontradas no presente estudo foi obter um denominador com exatidão visto que 

muitos ESs tinham uma classificação errada do tipo de estabelecimento. Pelissari et al. (2018) 

em um estudo de validação do CNES como uma ferramenta de classificação dos serviços de 

saúde em atenção básica com foco na assistência das pessoas com tuberculose também 

apontaram que uma das limitações do estudo foi devido à divergência na classificação dos 

ESs236. As falhas do CNES apontam para um contexto desfavorável para o planejamento de 

ações dirigidas aos ESs, uma vez que não permitem a definição com precisão de quantos e quais 

são os ESs alvos de atenção para uma determinada implementação. 

Com relação à taxa de resposta, como observado neste estudo, houve percentual baixo 

de ES que responderam ao questionário eletrônico. Outros estudos na área oftalmológica 
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também têm reportado baixas taxas de resposta aos questionários eletrônico que variou de 8,5% 

a 13%164, 165, 237, 238, porém, há alguns estudos que atingiram percentual maior de respostas, 

variando de 30,1% a 46,1%239-241. Mesmo com taxa de resposta inferior ao desejado, os 

resultados obtidos apontam para questões relevantes a serem observadas no planejamento de 

ações de prevenção em ESs que realizam POIs. 

Quanto ao número de POIs realizados no Brasil, a cirurgia de catarata representa mais 

de 40% dos procedimentos cirúrgicos oftalmológicos financiados pelo SUS31. Devido à alta 

demanda por esta cirurgia no país242, 243, alguns ESs optam por realizar apenas este 

procedimento e em grandes quantidades, como apontado neste estudo. A necessidade da 

otimização operacional para a realização de grande número de cirurgia não pode ser uma 

justificativa para os ESs possuírem mais que uma mesa cirúrgica em uma sala operatória, como 

foi reportando no presente estudo. Essa prática contraria o que a Anvisa explicitamente 

determina na RDC nº 50 de 2002244. 

Embora já tenha sido observado uma tendência de aumento de injeções intravítreo em 

países desenvolvidos, como os Estados Unidos da América (EUA)10, o número deste tipo de 

procedimento no Brasil ainda é pequeno239 com relação às cirurgias de catarata31, com também 

foi identificado no presente estudo. 

Quanto aos processos e recursos indicados para utilização na injeção intravítreo, não há 

um padrão entre os médicos oftalmologista em outros países245-247 e tampouco no Brasil, como 

identificado em um inquérito entre os oftalmologistas membros da Sociedade Brasileira de 

Retina239, que apontou que 11,9% dos oftalmologistas brasileiros não realizam as injeções em 

centro cirúrgico e 5% não utilizam luvas estéreis239. Estudos sobre a técnica utilizada em países 

como EUA, México, Israel, Austrália, Nova Zelândia e da Europa, mostram um cenário ainda 

mais preocupante, ao apontarem que mais de 70% das injeções intravítreo não são realizadas 

em salas cirúrgicas245-247 e menos de 40% dos oftalmologistas utilizam luvas estéreis245, 248. 

Como demonstrado no presente estudo, o percentual de ESs que realizam as injeções intravítreo 

em sala operatória é menor do que o relatado no inquérito realizado no Brasil por Shiroma et 

al. (2015)239. Esses relatos de não adesão às recomendações de boas práticas para prevenção de 

ISC podem explicar a tendência observada nos últimos quatro anos de um número 

expressivamente maior relatos de surtos após injeções intravítreo em comparação aos surtos 

após cirurgias de catarata41, 105, 129-132, 134, 146-149.  

Quanto ao uso de máscaras durante a injeção intravítreo, estudos em outros países 

mostram uma taxa de utilização menor do que 45% entre os oftalmologistas245-248.  
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No Brasil, está recomendado pela Anvisa a realização das injeções intravítreo com o 

mesmo rigor utilizado em uma cirurgia, o que inclui o uso de luvas estéreis e máscaras, além 

do uso de gorros como cobertura para os cabelos, utilização de campos esterilizados e 

isolamento dos cílios115.Com relação aos recursos disponíveis para o processamento dos 

materiais e instrumentais oftalmológicos, ficou evidenciado que muitos ESs não possuem 

lavadora ultrassônica, o que está em desacordo com o que preconiza a RDC nº 15 de 2012249. 

Por se tratar de uma especialidade que utiliza instrumentais de conformação complexa com 

lúmens inferiores a cinco milímetros, a eficácia da limpeza e principalmente a prevenção de 

formação de biofilmes podem ficar comprometidas ao não se utilizar a lavadora ultrassônica250, 

251. 

Quanto aos métodos de esterilização, os ESs que realizam exclusivamente POIs são os 

que mais utilizam a autoclave do tipo gravitacional pulsante. Neste tipo de equipamento 

usualmente o material não é embalado, portanto, este tipo de ciclo de esterilização se enquadra 

na definição da Associação para o Avanço da Instrumentação Médica (AAMI)o como 

"esterilização a vapor para uso imediato"252, assim, o uso rotineiro deste tipo de equipamento 

não está recomendado pela Anvisa249. 

Alguns ESs relataram utilizar métodos à baixa temperatura, que têm algumas limitações 

quanto ao diâmetro e ao comprimento dos lúmens, como por exemplo o vapor de peróxido de 

hidrogênio e o vapor úmido com formaldeído253. Há a possibilidade de incompatibilidade destes 

métodos com alguns materiais utilizados nas cirurgias oftalmológicas e de não eficácia da 

esterilização, sobretudo os materiais canulados. 

No presente estudo, alguns ESs reportaram utilizar métodos químicos por imersão para 

a esterilização, porém, desde 2009 está proibida no Brasil a esterilização de materiais médico-

hospitalares utilizando estes métodos254. Da mesma forma, alguns participantes reportaram 

utilizar a estufa para a realização da esterilização. Este é um método não permitido em ESs 

como descrito na RDC nº 15 de 2012249.  

Parece existir uma compreensão errônea sobre os riscos de infecção relacionados aos 

POIs visto as práticas corriqueiras relatadas, como a utilização de vias de irrigação e aspiração 

sem esterilização prévia36, a utilização do mesmo cassete coletor para o dia todo em vários 

pacientes105, a utilização do mesmo medicamento diluído em sala operatória em um único dia138 

o uso de medicamento fracionamento na sala operatória para injeção intraocular em vários 

 
o AAMI = Association for the Advancement of Medical Instrumentation 
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pacientes146 e a incompleta paramentação cirúrgica para a realização das injeções intravítreo239, 

245-248. 

Entre os materiais e acessórios mais utilizados nas cirurgias de catarata estão a caneta 

de facoemulsificação e as vias de irrigação e aspiração que podem ser contaminadas durante a 

cirurgia. Coelho et al. (2012)255 conduziram um estudo experimental realizando cirurgias de 

catarata em olhos de porcos contaminados com vírus inoculados intencionalmente e 

intercalando com cirurgias em olhos de porcos não contaminados. Apenas a caneta de 

facoemulsificação não foi esterilizada entre os procedimentos. Foi observado que os acessórios 

utilizados nos procedimentos (ponteira, saco coletor e vias de irrigação e aspiração), que são 

conectados à caneta de faco, bem como as luvas que eram estéreis, foram contaminados. Este 

dado reforça a necessidade de se utilizarem apenas materiais e instrumentais estéreis para as 

cirurgias de catarata.  

Outros estudos corroboram com esta recomendação, ao apontarem que é possível a 

entrada de bactérias no interior do olho dos pacientes durante a cirurgia de catarata sem causar 

endoftalmites nesses pacientes256-259, porém podendo contaminar os instrumentais e acessórios 

durante a cirurgia que contaminarão o paciente se não forem devidamente lavados e 

esterilizados antes. Estudos que fizeram a coleta de conteúdo na câmara anterior do olho 

imediatamente após o término da cirurgia de catarata, encontraram uma taxa de contaminação 

entre 1,8 e 3,75%256-259. Diante destas evidências, verifica-se que o que foi reportado pelos ESs 

— em que menos da metade lavam e esterilizam as canetas de facoemulsificação entre as 

cirurgias — é incoerente com as boas práticas para a prevenção de endoftalmites. 

Com relação à estrutura e aos processos para prevenção e controle das infecções, é 

necessário levar em consideração as diferentes características entre os hospitais gerais e os 

especializados em oftalmologia. Está estabelecido pela portaria n° 2.616 de 1998, que os 

hospitais devem constituir uma CCIH, o que não se aplica igualmente para os ESs que não se 

enquadram nesta categoria154. No entanto, a resolução CFM nº 1.886 de 2008260 e a resolução 

SS-SP nº 2 de 2006261, que dispõem sobre as "normas mínimas para o funcionamento de 

consultórios médicos e dos complexos cirúrgicos para procedimentos com internação de curta 

permanência”, estabelecem que deve haver o registro de dados da ocorrência de infecção pós-

cirúrgica e a estatística mensal da ocorrência destas infecções, da topografia da infecção e o 

tipo de cirurgia realizada. Neste estudo ficou evidenciado que quase a metade dos ESs de 

atendimento exclusivamente oftalmológicos não possui uma CCIH ou estrutura equivalente. 
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7.2 Implementação preliminar 

Assim como descrito por Kilbourne et al. (2007), sobre a fase de pré-implementação194, 

no presente estudo foi realizado todo o planejamento e toda a preparação para implementação 

do SIVEN antes do início da fase piloto.  

Algumas das teorias, dos modelos e dos quadros conceituais que embasam a ciência da 

implementação consideram o momento da apresentação da intervenção e da implementação 

como fases importantes para o sucesso da implementação. Assim como apresentado por 

Simpson (2002)191, o presente estudo teve seu momento de apresentação da intervenção por 

meio de reuniões, palestras e treinamento, bem como o período experimental da inovação para 

permitir os testes da sua viabilidade e potencial. Porém, durante a fase de recrutamento do 

presente estudo houve uma baixa participação dos profissionais responsáveis pela 

operacionalização do SIVEN — denominados no presente estudo como interlocutores.  

Entre os possíveis fatores que podem ter contribuído para essa baixa participação estão 

as possíveis possiveis dificuldades dos interlocutores na participação em eventos presenciais e 

as limitações na divulgação do projeto devido à falta de endereços de e-mails nos registros do 

CNES.  

No presente estudo, foi observado um aumento gradual na taxa de adesão, similar ao 

que foi observado durante a implementação do sistema de vigilância para IRAS do estado de 

São Paulo168, 262. 

Embora o número de participantes tenha sido baixo, esta fase do estudo foi importante 

para a identificação dos fatores que poderiam influenciar na adesão e operacionalização do 

sistema possibilitando a realização dos ajustes necessários para o momento de expansão do 

sistema para um contexto maior.  

A implementação de intervenções mais complexas pode ser facilitada se inicialmente 

for aplicada em contextos menores, para posteriormente, após a identificação das melhores 

estratégias e reconfiguração de um pacote para a reapresentação, ser ampliada para um contexto 

em ambito nacional194. 

 

7.3 Análise 

A avaliação do processo de implementação pode ser realizada de forma descritiva, em 

que os dados são analisados sem que haja uma retroalimentação ao time de implementação, ou 

de forma sumária, em que se faz a compilação dos resultados possibilitando demonstrar o 

impacto da intervenção. Outra forma de avaliação é a formativa, que favorece o 
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compartilhamento das informações coletadas antes, durante e depois da implementação da 

intervenção a fim de adaptar e melhorar o processo de implementação51.  

No presente estudo, foi utilizada a avaliação do tipo formativa que possibilitou detectar, 

durante a fase de pré-implementação, as possibilidades de melhorias no sistema. Saber com 

antecedência onde o estudo principal pode falhar e se os métodos e instrumentos propostos são 

adequados e simples o suficiente é uma das vantagens de estudos que utilizam uma fase de pré-

implementação no formato de estudo piloto263.  

A pesquisa de implementação tem como característica a busca pela compreensão da 

realidade do contexto do mundo real onde a intervenção será implementada e para isso baseia-

se em uma ampla variedade de abordagens qualitativas, quantitativas e de métodos mistos52.  

Nesse estudo, além da avaliação dos dados quantitativos dos resultados da intervenção 

implementada, foi utilizada uma abordagem qualitativa para a análise dos resultados do 

processo de implementação.  

Na abordagem qualitativa, no presente estudo, foi utilizado o quadro conceitual do CFIR 

para auxiliar na estruturação do roteiro para as entrevistas, categorização das unidades de 

análises ou análise do conteúdo assim como vários estudos de implementação o têm utilizado205, 

216, 264-267. 

A utilização do CFIR desde o planejamento da implementação diminui as limitações 

que podem ser geradas pela falta de previsão de alguns fatores importantes da 

implementação186. Esse quadro conceitual considera a importância do monitoramento das 

influências das barreiras e facilitadores não previstas na fase de planejamento para uma 

progressão em direção às metas de implementação189. 

O uso de quadros conceituais para a elaboração de roteiros para as entrevistas tem como 

uma de suas características a indução para a criação de muitas perguntas norteadoras e, da 

mesma, forma muitas categorias e subcategorias no momento da análise das entrevistas268, 269. 

No presente estudo, a criação de muitas perguntas para o roteiro das entrevistas apresentou, ao 

mesmo tempo, vantagens e desvantagens. Sem a utilização do CFIR, muitas perguntas não 

teriam sido elaboradas, incluindo muitas que serviram como norteadores para que o 

entrevistado pudesse fazer comentários sobre fatores importantes com potencial para 

influenciar o processo de implementação.  

Como desvantagem, está o fato de que algumas perguntas tendem a gerar respostas 

dicotômicas para aquelas pessoas menos propensas à verbalização e outras perguntas podem se 

mostrar pouco compatíveis com o contexto ou a característica da intervenção. Damschroder et 

al. (2009), quando propuseram o uso do CFIR para o planejamento e elaboração de roteiros 
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para as entrevistas, já haviam enfatizado que o pesquisador não necessitaria utilizar todos os 

constructos presentes no quadro conceitual, podendo escolher os que melhor atendessem às 

características e necessidades do seu estudo de implementação189. 

Embora a codificação das unidades de análises tenha sido feita de forma livre a partir 

da conteúdo emergente das entrevistas, a opção por utilizar o CFIR no momento da 

categorização e organização dos resultados foi principalmente pela possibilidade de 

padronização dos termos utilizados para favorecer a comparabilidade com outros estudos de 

implementação270 e direcionar para os fatores mais importantes já previamente apontados em 

estudos dessa natureza189. 

Contudo, ainda que o CFIR tenha sido vantajoso para melhorar estruturar a análise dos 

resultados, algumas desvantagens foram identificadas. Entre as limitações no uso do CFIR,  

pelo fato de algumas definições de constructos não serem claros o suficiente,  houve 

dificuldades para categorizar algumas unidades de análise. Até mesmo os autores criadores do 

CFIR, em um dos seus estudos de implementação, relataram que foi desafiador categorizar 

alguns constructos que eram muito parecidos ou próximos216. Da mesma forma, Bekelman et 

al. (2016) relataram a necessidade da criação de novos constructos para as unidades de análises 

que não se encaixavam nos atuais existentes no CFIR264. Ainda sobre as adequações necessárias 

ao CFIR durante a categorização do conteúdo, Keith  et al. (2017) tiveram que eliminar alguns 

constructos e fazer pequenas modificações em outros para um melhor ajuste ao objeto de 

estudo266. Ilott et al. (2013) conduziram um estudo com o objetivo de avaliar a abrangência, 

aplicabilidade e utilidade do CFIR durante a implementação das diretrizes de práticas clínicas 

para a prevenção de quedas na prática de enfermagem, e identificaram que muitos constructos 

do CFIR têm uma natureza muito abrangente, e às vezes, são necessárias descrições mais 

detalhadas271. 

Outra desvantagem do uso do CFIR é a geração de um número grande de categorias, 

como pode ser observado no presente estudo. Keith  et al (2017) relataram detalhadamente 

sobre o uso do CFIR em seu estudo de implementação em que demonstram essa mesma 

preocupação  ̶  em não aumentar demasiadamente a quantidade de dados para análise devido ao 

excesso de codificação geradas pelo uso do CFIR  ̶  ao mesmo tempo em que relataram a 

possibilidade de perda de dados importantes ao limitar a codificação dos constructos do 

CFIR266. Não obstante, o uso do CFIR como quadro de referência para análise dos resultados 

permitiu uma abrangência e profundidade na análise de conteúdo, sem perder o foco no 

fenômeno da implementação. 
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Quanto aos fatores que podem influenciar no sucesso da implementação de uma 

intervenção, aqueles relacionados às características da intervenção e do contexto interno foram 

apontados mais frequentemente nas falas dos entrevistados, e, na maioria das vezes, 

considerados como positivos, portanto, facilitadores para a adesão e operacionalização do 

SIVEN. 

Quanto às características da intervenção, a sua flexibilidade é um fator importante, visto 

que a possibilidade de se fazer melhorias e adaptações para o contexto podem aumentar a sua 

sustentabilidade e o aprendizado contínuo entre desenvolvedores, intervencionistas, 

pesquisadores e pacientes272. 

Os participantes do presente estudo enfatizaram, como pontos positivos, as melhorias e 

adaptações no instrumento de coleta de dados, as quais simplificaram o processo ao torná-lo 

semelhante a outros já existentes em outros programas do CVE. Essa familiaridade, devido à 

experiência com outros sistemas, também foi apontada como um aspecto positivo, pois no 

estado de São Paulo já existe um sistema para vigilância epidemiológica para as IRAS o qual 

utiliza planilhas de Excel® para o envio dos dados ao CVE semelhantes às que são utilizadas 

no SIVEN166.  

Outra característica da intervenção, contemplada no constructo chamado 

"complexidade", diz respeito à simplicidade operacional e às alterações mínimas na rotina de 

trabalho dos participantes, estão diretamente ligadas à viabilidade do sistema, uma vez que 

essas características eliminam a necessidade de recursos humanos e materiais adicionais. As 

intervenções simples e específicas têm mais chances de serem implementadas e com maior 

fidelidade273 ao mesmo tempo em que a falta de recursos humanos e financeiros podem ser 

fatores que atuam como barreiras para a implementação de novas intervenções208, 274. A 

complexidade de uma intervenção pode ser uma barreira para a sua implementação275.  

A OMS enfatiza que a principal finalidade dos estudos de implementação é a promoção 

da utilização das evidências na prática diária da assistência à saúde52. Em um estudo de 

implementação realizado no Canadá, os participantes identificaram a importância de conhecer 

a intervenção e acreditar que ela é de alta qualidade e com base nas melhores evidências 

disponíveis269. Os participantes do estudo demonstraram não reconhecer a vigilância 

epidemiológica como a principal evidência que embasou a criação do SIVEN, embora  esta seja 

considerada um dos componentes essenciais para programas de prevenção e controle de 

infecção155. Os profissionais entrevistados, mesmo sendo profissionais de saúde, demonstraram 

não possuir conhecimento suficiente sobre as bases que norteiam os sistemas de vigilância. Tal 

fato sugere que, no processo de implementação, não houve suficiente disseminação, de forma 
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abrangente e clara, dos objetivos do sistema e suas justificativas. Com relação a isso, um dos 

domínios do CFIR é a qualidade da apresentação da intervenção, pois o sucesso da 

implementação depende também da forma como a intervenção é apresentada.  

No presente estudo houve formas de apresentações diferentes, de forma presencial na 

fase de pré-implementação (fase piloto) e à distância por meio de web conferência no momento 

de expansão para o restante do estado. Como os entrevistados foram apenas os participantes da 

fase piloto, não é possível dizer o quanto a apresentação à distância foi eficiente. Contudo, nas 

falas de alguns participantes, verificou-se que a reunião presencial para a apresentação do 

sistema foi adequada. Porém, é necessário levar em consideração que muitas pessoas podem ter 

dificuldade de deslocamento para esse tipo de encontro, sobretudo quando moram em cidades 

distantes de onde é realizada a reunião. Nesse sentido, a sugestão de um entrevistado de fazer 

a divulgação utilizando cartas ou e-mail pode ser válida. Da mesma forma, a utilização de web 

conferência pode contornar a dificuldade de deslocamento. Os resultados obtidos sugerem que 

a combinação de estratégias de disseminação possui maior potencial para a divulgação do 

sistema e recrutamento de participantes.  

A apresentação do SIVEN foi o momento em que se fez a apresentação da proposta 

propriamente dita, o recrutamento dos participantes e o treinamento para a operacionalização 

do sistema. A depender do tipo de intervenção, esse treinamento pode ser realizado com sucesso 

por meio de palestra, enquanto outros exigem uma instrução mais intensiva por meio de 

workshops ou outros métodos191 como a disponibilização de manuais ou tutoriais. Alguns 

treinamentos são facilmente assimilados apenas pela leitura de manuais, enquanto outros 

necessitam de treinamentos presenciais ou diferentes abordagens191.  

Foi apontado como um fator positivo a disponibilização de material didático para que 

os interlocutores do sistema, que são os profissionais responsáveis pela sua operacionalização. 

Essa estratégia pode, simultaneamente, auxiliar no treinamento dos participantes e atuar na 

função de divulgação do sistema. Esse tipo de estratégia de implementação foi também 

recomendado por um painel de especialistas em estudos de implementação276.  

Ainda sobre a apresentação do SIVEN, por mais claro e simples que o sistema possa 

parecer, sempre haverá a possibilidade de incompreensão sobre a sua proposta e justificativa, e 

em alguns casos, sobre a sua operacionalização. Esse fato foi detectado nas entrevistas que 

apresentaram dúvidas de como utilizar o instrumento de coleta de dados, e principalmente, 

sobre como fazer a busca ativa dos casos de endoftalmite apontadas pelos participantes.  

Seria inviável fazer visitas nos ESs e entrevistas com todos os participantes para 

entender como estes fazem a busca ativa. No presente estudo apenas um dos entrevistados 
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afirmou fazer a busca ativa dos casos. Outros participantes responderam realizar a busca ativa, 

porém quando indagados quanto à forma como a realizavam, verificou-se que havia uma 

incompreensão do conceito sobre busca ativa. A repercussão da falta dessa informação é a 

impossibilidade de se fazer inferências acuradas sobre as diferentes taxas de incidência que 

sejam identificadas.  

Sobre as vantagens da participação na implementação de uma intervenção, o processo 

pode propiciar aprendizados individuais e coletivos277, 278. Os participantes relataram ser 

possível adquirir novos aprendizados durante o processo de operacionaliação, pela indução à 

busca de conhecimentos específicos sobre as endoftalmites. Esse é um dos benefícios indiretos 

que justificam inciativas como a realizada neste projeto.  

Alguns outros benefícios indiretos da imlementação do sistema foram a indução para a 

melhor organização dos dados pelos ESs e a geração de dados pelo sistema para possibilitar a 

comparação entre os ESs. Esses benefícios foram reconhecidos pelos participantes como 

vantagens de participar do SIVEN.  

Dixon-Woods et al. (2011), em um estudo que buscou explicar os motivos porque um 

programa norte-americano de prevenção de infecção de corrente sanguínea relacionado ao 

cateter venoso central funcionou, apontaram que, entre as razões, está a pressão por 

isomorfismo mimético, fenômeno no qual uma organização procura imitar uma outra bem 

sucedida com vistas a melhorar seu próprio desempenho279. Esse tipo de comportamento é o 

que ocorre quando um ESs se preocupa em melhorar suas taxas de infecção ao comparar suas 

taxas com a de outros ESs. 

Com relação ao contexto, na pesquisa de implementação é essencial levar em 

consideração o ambiente social, cultural e econômico, bem como a estrutura física e 

organizacional das instituições onde a intervenção será implementada52, 272. Não demonstrar a 

influência do contexto nos resultados alcançados pode limitar a generalização dos resultados 

do estudo em outros contextos230. 

Muitos fatores que podem ter influenciado a implementação do SIVEN relacionados ao 

contexto interno emergiram das falas dos entrevistados, entre eles, os que estão relacionados ao 

constructo sobre a prontidão para implementação. Nesse sentido, os participantes reconheceram 

como facilitadores o apoio da alta direção e a aceitabilidade institucional para a adesão ao 

SIVEN. Esses aspectos também foram apontados em uma revisão sistemática da literatura com 

a finalidade de identificar as barreiras e facilitadores para a implementação de práticas baseadas 

em evidência274. Nas falas de alguns entrevistados verificou-se que há um reconhecimento do 
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CVE como um órgão de vigilância importante e respeitado, o que enfatiza que a legitimidade 

percebida pelos participantes da fonte da intervenção pode influenciar na  sua aceitabilidade189. 

Outro fator identificado por meio das entrevistas e que pode ter favorecido uma melhor 

prontidão para a implementação foi a sensibilização prévia para o problema após a experiência 

de casos ou surtos, como o que ocorreu recentemente na cidade de São Bernardo do Campo 39. 

Eventos dessa natureza, como a ocorrência de surtos, têm mais potencial para atrair a atenção 

das pessoas e atuar como direcionadores para mudancas280. 

O contexto organizacional pode influenciar na adesão dos seus profissionais à 

implementação de novas intervenções281. É necessário um clima adequado para a mudança, 

bem como apoio institucional que encoraje e sustente uma inovação191.A cultura institucional 

de boas práticas, apontada no presente estudo como um fator facilitador, pode ter exercido um 

papel importante no contexto de uma parte dos ESs participantes, propiciando um melhor clima 

para a implementação.  

Contudo, as particularidades inerentes à oftalmologia e o envolvimento insuficiente dos 

médicos oftalmologistas foram apontados como fatores desfavoráveis para o processo de 

implementação. Entre os impactos que isso pode provocar está a dificuldade de comunicação 

entre as equipes médicas e de enfermagem, como pode ser observado nas falas dos 

entrevistados. Manojlovich et al. (2015) ressaltam a importância da comunicação entre médicos 

e enfermeiros nas duas direções para a facilitação da implementação de novas estratégias282. 

Um fator importante que emergiu nas falas dos entrevistados foi sobre a insuficiência 

da retroalimentação. Embora não tenha sido apontado como uma barreira para a 

implementação, pode tornar-se uma barreira para a sustentabilidade do SIVEN, caso não receba 

a atenção necessária. A retroalimentação é uma informação dentro de um sistema que retorna à 

sua fonte e que pode mudar o ponto de vista sobre o problema e as soluções possíveis. É uma 

forma de aprender que fornece os meios para saber quais mudanças são necessárias no 

processo270. A Retroalimentação dos dados é uma das estratégias que pode ajudar na 

manutenção dos participantes no projeto207, 283 279, pois é uma maneira de chamar a atenção e 

angariar apoio para a próxima as próximas fases284. 

 

7.4 Implementação final 

A pesquisa de implementação propicia a documentação do processo para que seja 

possível a apresentação com profundidade e detalhamento do que foi feito para que a adaptação 

em outros contextos seja facilitada285. Este processo pode ser realizado em fases como 
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planejamento, implementação inicial, implementação total ou ampla, que consiste no uso da 

intervenção em grande escala270, e sustentação286. No presente estudo chamaremos de 

implementação final este processo de escalonamento por se tratar da expansão do SIVEN para 

todo o estado de São Paulo. 

Barker, Reid e Schall (2016) descreveram três componentes importantes para a 

expansão como: a) a clareza das atividades necessárias para ampliar a adoção em grande escala; 

b) a articulação com o contexto e os fatores que têm potencial para promover o aumento da 

adesão; c) a descrição da infraestrutura necessária para a expansão284. 

O sucesso na fase de expansão é determinante para a sustentação da implementação287 

e o engajamento das partes interessadas é fundamental para a adesão em grande escala da 

intervenção288.  

Bennett et al. (2017) citaram algumas barreiras que podem interferir no escalonamento, 

como: complexidade e falta de consenso sobre a intervenção, pouco recurso financeiro e pouco 

conhecimento dos implementadores sobre a ciência da implementação275, porém, estas barreiras 

não devem apenas serem estudadas e lamentadas, elas devem ser superadas à medida em que a 

implementação se expande e abrange um cenário mais amplo270 

Jabbour et al. (2018) conduziram um estudo no Canadá com o objetivo de identificar os 

fatores que poderiam influenciar a implementação das diretrizes clínicas para vômito e diarreia 

em crianças antes mesmo de iniciar a implementação. Foi utilizada como estratégia a 

apresentação da intervenção por meio de reunião presencial com a presença de representantes 

dos 15 locais onde iriam ocorrer a implementação. Outras estratégias foram a realização de 

entrevistas com esses interlocutores e a visita dos implementadores em todos os locais de 

implementação269.  

No presente estudo, houve limitações para reunião presencial com todos os possíveis 

interlocutores dos serviços de saúde. Uma delas se refere ao espaço físico para comportar um 

volume grande de participantes, o que iria requerer recurso adicional para contratação de sala 

compatível. Outra limitação se refere à necessidade de deslocamento de potenciais participantes 

do interior do estado. Por este motivo, optou-se pela estratégia de videoconferência. Contudo, 

não é possível afirmar que o uso de videoconferência é menos efetivo como forma de 

comunicação, uma vez que o estudo não foi desenhado para este propósito.  

Uma das estratégias utilizadas na fase de implementação final foi a inclusão de 

representantes das sociedades de especialistas em oftalmologia no processo. A inclusão destes 

profissionais poderia ter sido feita na fase de planejamento como participantes simbólicos que, 

de acordo com a classificação proposta por Goodman, Sanders e Thompson (2017), são aqueles 
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que são convidados a ouvirem os planos e terem a oportunidade de opinar289. Esta inclusão 

poderia aumentar o potencial de engajamento destes profissionais e, possivelmente, propiciar 

uma melhor divulgação da proposta e melhor taxa de adesão. Envolver os stakeholders e mantê-

los informados sobre a implementação tem sido apontado como fator importante para o sucesso 

da implementação288, 290 e uma das formas de se fazer isso é por meio de reuniões283, 291. 

Maguire et al. (2016) apontaram como uma lição aprendida que deveriam ter envolvido os 

stakeholders o mais cedo possível e mantido com eles uma boa comunicação265. 

Quanto à taxa de adesão, diferentemente do que ocorreu na fase piloto, o seu aumento 

foi mais rápido e mais acentuado. Esta é uma característica da fase de escalonamento em que 

quanto menos adaptações forem necessárias maiores as chances de crescimento exponencial 

das taxas de adesão284. Embora seja difícil fazer comparações levando em consideração os 

diferentes contextos e principalmente as diferentes características das intervenções, a taxa de 

adesão ao SIVEN pode ser considerada como baixa quando comparada a estudos em que 

apresentaram taxas maiores do que 40%292, 293. 

Um dos itens de avaliação dos resultados de uma implementação é o grau em que uma 

intervenção foi implementada ou como é executada de acordo com o que foi previsto52, 273, 294, 

295. No presente estudo era esperada uma regularidade no envio dos dados pelos ESs — o que 

não ocorreu. A Anvisa, por meio de seu Programa Nacional de Prevenção e Controle de 

Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (PNPCIRAS), estabeleceu com parâmetro de 

regularidade a notificação das infecções em 10 ou mais meses por ano pelos ESs296. O presente 

estudo apresentou percentual de regularidade baixo quando comparado com as metas 

estabelecidas pelo PNPCIRAS296. Contudo, há que se ponderar que a vigilância de endoftalmite 

após POIs é ainda uma atividade incipiente em muitos serviços, quando comparado com a 

vigilância de outras IRAS. 

Entre as várias complicações possíveis após os POIs, a endoftalmite é a que causa maior 

preocupação entre os médicos oftalmologistas pelo potencial de riscos e danos à visão do 

paciente que na maioria dos casos ficam cegos34, 55, 106. A taxa de incidência de endoftalmites 

após cirurgias de catarata reportada mundialmente é baixa, porém há o relato de taxas de 

incidência maiores no Brasil que variam de 0,13%34, 70 a 0,22%74.  

Embora a média da taxa de incidência de endoftalmites após cirurgias de catarata 

encontradas no presente estudo esteja abaixo das taxas já reportadas na literatura brasileira, é 

necessário levar em consideração a grande variação dessas taxas entre os ESs. Por se tratar de 

um tipo de infecção que apresenta baixas taxas de incidência, o denominador dessas taxas deve 

ser considerado quando da avaliação dessas informações. Nesse sentido, é razoável fazer um 
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recorte arbitrário com base na distribuição dos percentis do número de procedimentos 

realizados pelos ESs e considerar apenas as taxas de incidência daqueles que estão acima do 

percentil 75. Dessa forma se evitaria a falsa impressão das altas taxas de incidência entre os 

ESs que realizaram poucos POIs. Considerando essas características, apenas dois ESs 

apresentaram taxas de incidência maiores que as já reportadas anteriormente no Brasil34, 70, 74. 

No presente estudo, quando consideradas as taxas de incidência de endoftalmite após 

injeção intravítreo dos ESs que realizaram mais que 239 injeções no período do estudo, a 

maioria apresentou taxas menores que algumas taxas reportadas internacionalmente — que são 

maiores que 0,18%29, 99, 100.   

Considerando o número de ESs no Brasil que realizam POI, o número de publicações 

sobre as taxas de incidência das endoftalmites é muito baixo. Possivelmente o SIVEN irá 

impulsionar um maior número de publicações sobre o assunto à medida que os ESs tiverem um 

melhor acompanhamento dos casos e melhor qualidade nos registros das cirurgias realizadas. 

Quanto aos agentes etiológicos, o perfil microbiológico é coerente com o que consta na 

literatura mundial53, 60, 72, 76, 102, 111, na qual os microrganismos que causam endoftalmites com 

mais frequência são aqueles encontrados na microbiota da conjuntiva e da pele humana como 

os Staphylococcus spp108-110. 

No presente estudo foi observado uma baixa taxa de positividade nos resultados de 

cultura, o que tem sido comum nos relatos dos casos internacionalmente53, 60, 69. Vários fatores 

podem contribuir para as altas taxas de ausência de crescimento bacteriano nas amostras de 

conteúdo intraocular com por exemplo a coleta de material em quantidade insuficiente297. Outro 

fator importante é o tempo de entrega da amostra ao laboratório de microbiologia, que deve ser 

o mais curto possível298.  

Diante da importância em se conhecer o agente etiológico para o melhor direcionamento 

no tratamento das endoftalmites297, 299, há a tentativa de aumentar a taxa de identificação dos 

microrganismos causadores das endoftalmites. Para isso, tem sido sugerida a utilização de 

frascos de hemocultura para a cultura do conteúdo vítreo300-302. Outra alternativa apontada é a 

utilização de técnicas de biologia molecular como a Reação em Cadeia da Polimerase (PCRp)298, 

303, 304 e a espectrometria de massa pela técncia de ionização por dessorção a laser assistida por 

matriz (MALDI-TOFq)299, 305, 306. Todavia, o uso destes métodos de rotina é limitado por terem 

um custo alto e por necessitarem de equipamentos específicos e pessoal treinado298, 299, 303. 

 
p PCR = Polymerase chain reaction 

q MALDI-TOF = Matrix Assisted Lazer Desorption Ionization - Time of flight 
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No presente estudo foi reportado um percentual expressivo de casos em que não foram 

coletadas amostras de conteúdo intraocular para a realização de cultura microbiana. Algumas 

condições, como a opacidade intensa do vítreo, dificultam ou impossibilitam a coleta de 

material pela técnica de punção com seringa e agulha297, 298, porém, outras alternativas podem 

ser utilizadas, como a coleta do vítreo durante a cirurgia de vitrectomia ou do conteúdo aspirado 

contido no cassete coletor298. Embora o ideal seja a coleta do vítreo, a coleta do humor aquoso 

pode servir de complemento e ser uma opção quando não for possível coletar do vítreo297, 298. 

Sjoholm-Gomez et al. (2017) em um estudo que comparou os resultados de culturas do humor 

vítreo do humor, apontaram que houve o mesmo resultado em 78,7% das amostras com um 

valor preditivo positivo das amostras de humor aquoso de 94%297. Todavia, vale lembrar que a 

eficiência microbiológica do diagnóstico do humor aquoso pode ser diminuída pela sua natureza 

fluida e por sua rápida e contínua renovação 298. 

Quanto ao número de dias em que o diagnóstico das endoftalmites foi realizado, o 

presente estudo apresenta resultados similares a estudos anteriores,  nos quais mais de 70% dos 

casos foram diagnosticados em até 15 dias, embora o diagnóstico mais precoce, em até quatro 

dias, tenha sido relatado com maior frequência em outros estudos34, 55, 102. 

Durante o período do estudo, um dos ESs participantes notificou um surto de 

endoftalmite após POIs. Não é possível afirmar o quanto a detecção e a notificação podem ter 

sido impulsionadas pelo SIVEN, porém trata-se de uma funcionalidade desejável e que atende 

a um dos objetivos desse sistema. No mesmo dia da notificação a DIH/CVE enviou os dados 

da notificação para o GVE responsável pelo município onde o surto ocorreu. 

 

7.5 Lições aprendidas 

• Os registros do CNES não se mostraram confiáveis para a identificação plena dos ESs 

elegíveis.  

• Para aumentar o potencial de sucesso do SIVEN, as associações médicas oftalmológicas 

deveriam ter sido engajadas no processo de implementação ainda na fase de elaboração.  

• A falta de um mapeamento dos stakeholders impossibilitou detectar a necessidade de 

inclusão de indivíduos estratégicos ainda na fase de elaboração do SIVEN, por exemplo, 

um representante da divisão da oftalmologia sanitária e representantes dos GVE´s. 

• Pouco detalhamento nos critérios de exclusão para o SIVEN. Por exemplo: em não 

informar que não deveriam ser incluídos os casos de cirurgias de catarata conjugada 
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com outras cirurgias como transplante de córnea, vitrectomia posterior e 

trabeculectomia. 

• As orientações contidas no manual do sistema de vigilância sobre a forma para se fazer 

a busca ativa dos casos podem não ter sido plenamente absorvidas, por tratar-se de um 

público-alvo com pouca familiaridade com sistemas de vigilância epidemiológica. 

 

7.6 Recomendações para aprimorar futuras estratégias de implementação de 

sistemas de vigilância equivalentes ao SIVEN 

• Consultar fontes complementares para a identificação dos ESs alvos, tais como: base de 

dados das secretarias de saúde do Estado e dos municípios e de conselhos ou sociedades 

de especialistas (por exemplo: Conselho Brasileiro de Oftalmologia). 

• Estabelecer contatos prévios com sociedades de especialistas relevantes para o agravo 

a ser monitorado e incluí-las no processo de implementação desde a fase de elaboração 

do projeto. 

• Identificar e mapear todos os stakeholders durante a fase de planejamento da 

intervenção e direcionar a atenção a cada um deles de acordo com sua classificação 

relacionada ao seu poder de influência e ao seu interesse na intervenção. 

• Desenvolver estratégias diversificadas para divulgação ampla do sistema de vigilância, 

seus objetivos e aspectos técnicos. Uma alternativa seria a disponibilização de um vídeo 

educativo em um canal do YouTube® e na página do CVE. 

• Desenvolver estratégias para integrar melhor as estruturas da Secretaria de Estado da 

Saúde que sejam pertinentes ao processo de implementação. 

• Em se tratando de sistemas de vigilância envolvendo grande número de ESs elegíveis, 

pode-se viabilizar a priorização da implementação do sistema nos serviços de referência 

pertinentes ao agravo. (No caso em questão do SIVEN, os serviços de urgência 

oftalmológica do estado: http://www.saude.sp.gov.br/resources/cve-centro-de-

vigilancia-epidemiologica/unidades-de-referencia/conjuntivite_unid_ref.pdf) 

• Desenvolver estratégias inovadoras e mais acessíveis de retroalimentação dos dados 

coletados pelo sistema de vigilância. 

 

http://www.saude.sp.gov.br/resources/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica/unidades-de-referencia/conjuntivite_unid_ref.pdf
http://www.saude.sp.gov.br/resources/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica/unidades-de-referencia/conjuntivite_unid_ref.pdf
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7.7 Limitações do estudo 

Neste estudo não foi possível realizar entrevistas com profissionais de ESs que não 

aderiram ao SIVEN, limitando a possibilidade de captação da perspectiva desses profissionais 

quanto a potenciais barreiras para a adesão ao sistema. 

Outra limitação refere-se à inconsistência na aplicação do conceito de busca ativa por 

parte das ESs participantes, o que pode ter impactado diretamente nas taxas obtidas. Assim 

sendo, não é possível afirmar que há falhas na prevenção de infecção nos ESs com taxas mais 

elevadas de endoftalmites, pois talvez estes sejam exatamente os que possuem métodos de 

vigilância mais sensíveis quando comparados aos demais ESs com taxas mais baixas. 

Entretanto, espera-se que esta limitação seja minimizada na medida em que o SIVEN adquira 

maior maturidade. 
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8 CONCLUSÕES 

O contexto atual revelou a dificuldade em identificar os ESs elegíveis devido às falhas 

no registro do CNES. Verificou-se também que as condições para prevenção de endoftalmites 

ainda se encontram aquém do desejado em muitos ESs devido a não adesão às boas práticas 

para prevenção de ISC bem como o processamento ineficiente dos materiais utilizados nas 

cirurgias.  

A estruturação e operacionalização do SIVEN demonstrou-se complexa, com adesão 

ainda parcial dos ESs, o que justificou a implementação preliminar em um cenário menor antes 

da implementação em todo o estado.  

A análise do processo de implementação antes da implementação final possibilitou 

conhecer os potenciais fatores que poderiam afetar a implementação e fazer os ajustes 

necessários para a expansão do SIVEN. Os principais fatores apontados que podem ter 

influenciado a implementação do SIVEN foram relacionados ao contexto interno e às 

características da intervenção e dos indivíduos, entre eles, o reconhecimento da necessidade do 

SIVEN e sua simplicidade operacional bem como a aceitabilidade institucional e o aprendizado 

proporcionado pelo sistema. Entre os principais fatores que podem ter atuado como barreira 

para a adesão dos ESs e sua operacionalização estão a falta de clareza sobre a vigilância 

epidemiológica como a evidência principal, as particularidades da oftalmologia e a dificuldade 

para obtenção dos dados internos. A insuficiência da retroalimentação dos dados coletados pelo 

sistema pode afetar a sustentabilidade do sistema uma vez que os participantes poderão se sentir 

desmotivados a continuar participando do sistema.  

A taxa de incidência das endoftalmites reportada foi baixa e coerente com os dados da 

literatura, embora o número de indivíduos sob risco potencial seja elevado.  

Os microrganismos mais frequentes como agentes etiológicos foram os Gram-positivos, 

o que é coerente com o perfil de microrganismos causadores de endoftalmite.  
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APÊNDICE A - Tradução livre do "Quadro Conceitual Consolidado para Pesquisa de 

Implementação" 
 

DOMÍNIO I: CARACTERÍSTICAS DA INTERVENÇÃO 

CONSTRUCTOS Breve descrição 

A Origem da intervenção 
Percepção dos principais envolvidos se a intervenção é desenvolvida 

internamente ou externamente. 

B 
Força e qualidade da 

evidência 

Percepção dos envolvidos de que a qualidade e a validade de evidências farão 

com que a intervenção tenha os resultados desejados. 

C Vantagem relativa 
Percepção das partes interessadas sobre a vantagem de implementar a 

intervenção versus uma solução alternativa. 

D Adaptabilidade 
O grau no qual a intervenção pode ser adaptada, remoldada, refinada, ou 

reinventada para atender as necessidades locais. 

E Testabilidade 
A habilidade de testar a intervenção em pequena escala na organização e ser 

possível reverter (desfazer a implementação) se necessário. 

F Complexidade 

Dificuldade percebida da implementação, refletida pela duração, escopo, 

radicalidade, perturbação, centralidade, complexidade e número de passos 

necessários para implementar. 

G 
Qualidade da apresentação 

da intervenção 

Excelência percebida em como a intervenção é agrupada, apresentada e 

montada. 

H Custo 
Custos da intervenção e custos associados com a implementação da 

intervenção, incluindo investimento, fornecimento e custos de oportunidade. 

 

DOMÍNIO II: CONTEXTO EXTERNO 

CONSTRUCTOS Breve descrição 

A 
Necessidade e recursos 

dos pacientes 

Em que medida as necessidades dos pacientes, assim como as barreiras e 

facilitadores para suprir essas necessidades são conhecidos com precisão e 

priorizados pela organização. 

B Cosmopolitanismo O grau no qual uma organização é conectada com outras organizações externas. 

C Pressão pelos pares 

Pressão mimética ou competitiva para implementar uma intervenção; tipicamente 

porque a maioria ou outra organização do mesmo grupo ou concorrente já 

implementou ou em uma tentativa de uma vantagem competitiva. 

D 
Políticas e incentivos 

externos 

Estratégias externas para disseminar intervenções incluindo políticas e regulações 

(governamentais ou de outras entidades centrais), recomendações e orientações, 

pagamento por desempenho, colaborações, e relatório público ou de referência. 

 

DOMÍNIO III: CONTEXTO INTERNO 

CONSTRUCTOS Breve descrição 

A Características estruturais A arquitetura social, idade, maturidade e tamanho de uma organização. 

B Conexões e comunicações 
A natureza e a qualidade das redes de comunicação social e a natureza e a 

qualidade da comunicação formal e informal dentro de uma organização. 

C Cultura Normas, valores e premissas básicas de uma determinada organização. 

D 

Clima de implementação 

A capacidade de absorção para mudanças, a receptividade compartilhada para 

uma intervenção entre os indivíduos envolvidos e o grau em que a utilização 

de tal intervenção será recompensada, apoiada e esperada dentro da 

organização. 

Subconstructos que contribuem para um clima de implementação positiva para uma intervenção: 

• Tensão para mudanças 
O grau em que as partes interessadas compreendem a situação atual como 

intolerável ou precisando de mudança 

• Compatibilidade 

O grau em que os indivíduos envolvidos conseguem adequar a tangibilidade 

entre os significados e valores atrelados à intervenção, como estes 

significados e valores se alinham com as dos próprios indivíduos,  como eles 

percebem os riscos e as necessidades, e como a intervenção se encaixa nos 

fluxos de trabalho e sistemas já existentes. 

• Prioridade relativa 
A percepção compartilhada dos indivíduos sobre a importância da 

implementação dentro da organização. 

• Incentivos e recompensas 

organizacionais 

Incentivos extrínsecos, como prêmios de metas, revisão de performance, 

promoções,  aumentos salariais e outros incentivos menos tangíveis. 

Continua... 
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• Objetivos e 

retroalimentação  

O grau em que os objetivos são comunicados claramente, tratados e 

devolvidos aos envolvidos e o alinhamento dessa devolutiva com os 

objetivos. 

• Clima de aprendizagem 

Um clima no qual: a) os líderes expressam a sua própria margem de falha e 

necessidade da assistência e cooperação dos membros da equipe; b) os 

membros da equipe sentem que são essenciais, valorizados e parceiros 

reconhecidos no processo de mudança; c) os indivíduos se sentem 

psicologicamente seguros para tentar novos métodos; e d) há tempo e espaço 

suficiente para a reflexão e avaliação. 

E 

Prontidão para 

implementação 

Indicadores tangíveis e imediatos do compromisso da organização na decisão 

de implementar a intervenção. 

Subconstructos que constituem estes indicadores: 

• Compromisso da liderança 
Compromisso, envolvimento, e responsabilização dos líderes e gerentes com 

a implementação. 

• Recursos disponíveis 
O nível dos recursos alocados para a implementação e operações em 

andamento incluindo dinheiro, treinamento, educação, espaço físico e tempo. 

• Acesso à informação e ao 

conhecimento 

Facilidade de acesso às informações e aos conhecimentos sobre a intervenção 

e como incorporá-los às tarefas do trabalho. 

 

DOMÍNIO IV: CARACTERÍSTICAS DOS INDIVÍDUOS 

CONSTRUCTOS Breve descrição 

A 
Conhecimento e crenças 

sobre a intervenção 

Atitudes individuais e valores atribuídos à intervenção assim como a 

familiaridade com fatos, verdades e princípios relacionados à intervenção. 

B Autoeficácia 
A crença individual na sua própria capacidade para executar as ações 

necessárias para alcançar os objetivos da implementação. 

C 
Estágio individual de 

mudança 

Caracterização da fase em que um indivíduo está, à medida que ele avança 

para um uso habilidoso, entusiasmado e sustentável da intervenção. 

D 
Identificação individual 

com a organização 

Como os indivíduos percebem a organização, seu relacionamento e grau de 

compromisso com esta organização. 

E Outros atributos pessoais 

Outros traços pessoais, como tolerância à ambiguidade, habilidade 

intelectual, motivação, valores, competência, capacidade e estilo de 

aprendizado. 

 

DOMÍNIO V: PROCESSO 

CONSTRUCTOS Breve descrição 

A Planejamento 

O grau em que esquemas ou métodos de comportamento e tarefas para 

implementar a intervenção são desenvolvidos antecipadamente e a qualidade 

desses esquemas ou métodos. 

B Engajamento 

Atrair e envolver as pessoas certas na implementação e no uso da intervenção 

através de uma estratégia combinada de marketing social, educação, pessoas 

exemplares (modelo), treinamento e outras atividades similares. 

C Execução Executar ou realizar uma intervenção de acordo com o plano. 

D Reflexão e avaliação 

Devolutiva quantitativa e qualitativa sobre o andamento e a qualidade da 

implementação, acompanhada de uma discussão em grupo ou 

individualmente e com regularidade sobre o progresso e a experiência. 

continuação... 
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APÊNDICE B – Organograma dos órgãos, coordenadorias e divisões técnicas da 

Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo. 
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APÊNDICE C – Sugestão de formulário para notificação de casos de endoftalmite 
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APÊNDICE D – Planilha de identificação dos estabelecimentos de saúde  
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APÊNDICE E – Planilha de Procedimentos Oftalmológicos realizados e casos de 

endoftalmite. 
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APÊNDICE F - Planilha para descrição dos casos de endoftalmite  
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APÊNDICE G – Questionário eletrônico para a categorização dos estabelecimentos de 

saúde 
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APÊNDICE H – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para o questionário eletrônico 

 

Eu, Reginaldo Adalberto de Luz, doutorando da Escola de Enfermagem da Universidade de 

São Paulo, convido o(a) Sr(a) para participar da pesquisa intitulada "Estudo de implementação de um 

sistema de vigilância epidemiológica para endoftalmites" que está sendo realizada em parceria com 

a Divisão de Infecção Hospitalar do Centro de Vigilância Epidemiológica "Prof. Alexandre Vranjac" 

sob a orientação da Profa Dra. Maria Clara Padoveze. Esta pesquisa foi aprovada pela Comissão de 

Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo sob o número CAAE: 

68706317.9.0000.5392 e o Número do Parecer: 2.240.489. 

O objetivo deste estudo é conhecer quais são as barreiras e facilitadores para o processo de 

implementação de um sistema de vigilância epidemiológica para endoftalmites. 

Sua participação será por meio do preenchimento de um questionário eletrônico visando obter 

informações sobre sua estrutura física, equipamentos e recursos humanos disponíveis e o processo de 

trabalho nas instituições de saúde que realizam procedimentos oftalmológicos invasivos do Estado 

de São Paulo. 

O benefício deste estudo não será direto para o participante, porém o conhecimento das 

características das instituições de saúde que realizam procedimentos oftalmológicos invasivos irá 

subsidiar a elaboração de guias de orientação e programas de treinamento no âmbito do Estado de 

São Paulo. 

O risco aos participantes desta pesquisa pode ser atribuído à possibilidade de algum 

desconforto durante o preenchimento do questionário. 

Será garantida a manutenção do anonimato e da privacidade dos participantes da pesquisa, 

bem como do ES em que trabalha, durante todas as fases da realização da pesquisa e divulgação dos 

seus resultados. 

Não haverá custos pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. Da mesma forma, 

não haverá nenhum tipo de compensação financeira relacionada à sua participação ou qualquer outro 

tipo de benefício direto. Contudo, será garantido ao participante o ressarcimento de eventuais 

despesas que ocorrerem em decorrência desta pesquisa. Caso você tenha algum prejuízo material ou 

imaterial em decorrência da pesquisa, você poderá solicitar indenização, de acordo com a legislação 

vigente. 

É garantido ao participante da pesquisa, recusar-se a participar ou retirar seu consentimento, 

em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma. 

Em qualquer etapa do estudo, você poderá ter acesso ao pesquisador responsável, para 

esclarecimento de eventuais dúvidas, que pode ser encontrado na Rua Dr. Cesário Mota Jr., nº. 61 – 

9º andar ou pelo telefone nº (11) 3367-7700 – Ramal (7799) ou pelo celular (11) 98187-7681. 
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Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Endereço - Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 – 

Cerqueira Cesar – São Paulo/SP CEP – 05403-000 Telefone- (11) 30618858 e-mail – cepee@usp.br 

Esta pesquisa atende todas as especificações da Resolução 466, de 12 de dezembro de 2012 

que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. 

A sua aceitação em participar desta pesquisa será confirmada após selecionar a opção “SIM” 

no questionário eletrônico em que diz “Li o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e concordo 

em participar da pesquisa”. 

Atenciosamente, 

 

Reginaldo Adalberto de Luz 

Pesquisador principal 

mailto:cepee@usp.br
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APÊNDICE I - Roteiro para as entrevistas 

 

Apresentação 

Trata-se de um estudo sobre o processo de implementação de um Sistema de Vigilância 

Epidemiológica para Endoftalmites (SIVEN) no Estado de São Paulo, coordenado pela Divisão de 

Infecção Hospitalar do Centro de Vigilância Epidemiológica “Prof. Alexandre Vranjac” (DIH/CVE).  

O estudo está na sua primeira fase “teste piloto”, cujo as instituições elegíveis são as que se 

situam em uma das cidades que compõem os GVEs à saber: Capital, Mogi das Cruzes, Osasco e Santo 

André. 

O objetivo deste estudo é avaliar a implementação de um sistema de vigilância 

epidemiológica para endoftalmites (SIVEN) após cirurgias de catarata e injeção intra-vítreo no estado 

de São Paulo.  

 

Objetivos das entrevistas 

I. Conhecer a percepção dos interlocutores dos estabelecimentos participantes sobre a iniciativa 

do CVE em criar o SIVEN; 

II. Conhecer as barreiras e os facilitadores para a operacionalização do SIVEN. 

 

Público alvo para as entrevistas:  

✓ Interlocutores representantes dos estabelecimentos participantes do SIVEN 

 

 

 

Parte I - Preparação para o início da entrevista 

• Informar ao entrevistado o objetivo da pesquisa; 

• Informar ao entrevistado sobre a garantia de seu anonimato; 

• Informar ao entrevistado que a entrevista será gravada; 

• Solicitar a leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; 

• Testar o gravador. 

 

 

Parte II - Identificação do sujeito 
Nome:____________________________________________________  
Local de trabalho e departamento: _____________________________ 
Sexo: _____ 
Função (cargo):_____________________________________________ 
Tempo de trabalho na função atual:____________________________ 
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Parte II - Perguntas norteadoras 

1. Sobre o SIVEN, O que você está achando desta iniciativa? 

2. Você acredita que esta iniciativa do SIVEN está embasada em evidência científica? Por quê? 

3. Que vantagens você vê no SIVEN? 

4. Que outra alternativa você vê para a mesma finalidade? 

5. Qual a sua opinião da forma como o SIVEN foi apresentada para as instituições? 

6. Qual foi o grau de dificuldade em obter as informações sobre o SIVEN? 

7. Como o SIVEN foi recebido na sua instituição? Foi rápido? Foi necessário algum tipo de 

preparação? 

8. Antes do SIVEN, já havia alguma percepção de que era necessária alguma ação específica 

para a prevenção de endoftalmite? 

9. O que sua instituição já vinha fazendo antes referente à vigilância epidemiológica para 

endoftalmites? 

10. Quais foram suas ações para a implementação do SIVEN? 

11. Como você tem feito a busca pelos casos de endoftalmite? 

12. Como foi a decisão dentro da sua instituição de quem seria a pessoa responsável por enviar 

as informações ao CVE? 

13. O seu conhecimento individual sobre Vigilância Epidemiológica influenciou de alguma forma 

na implementação do SIVEN? Por quê? 

14. Como o SIVEN se encaixou no seu dia a dia de trabalho? 

15. Sua instituição precisou de algum recurso adicional para participar do SIVEN (recursos 

humanos ou material)? 

16. O quanto você achou complicado ou difícil organizar os dados e enviar para o CVE? 

17. Como você classificaria o seu grau de envolvimento na implementação do SIVEN: pouca, 

moderada, alta, muito alta? Por quê? 

18. Sua instituição fez contato com outras instituições de oftalmologia para trocar ideias sobre 

o SIVEN? 

19. Você apontaria alguma organização/associação/grupo de estudo que pode ter influenciado 

(positivamente ou negativamente) na implementação do SIVEN? 

20. Que tipos de incentivos externos ou internos você pôde perceber que ajudaram na 

implantação do SIVEN? 

21. Como você vê as características da sua instituição com relação a preocupação com as boas 

práticas, mais especificamente com a prevenção de endoftalmite? 

22. Houve algum aprendizado durante a implementação do SIVEN (qual)? 

23. Que tipo de impacto tem o fato de você saber que outras instituições já estariam 

participando do SIVEN antes da sua instituição começar a participar? 

24. Você acredita que é necessária alguma adaptação ou melhoria para o SIVEN? Quais? 

25. Você gostaria de acrescentar algum outro comentário? 

 

Parte III - Finalização da entrevista 

• Agradecer a colaboração e a disponibilidade em contribuir com o trabalho. 

• Finalizar a gravação e enviar para meu e-mail. 
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APÊNDICE J - Termo de consentimento livre e esclarecido para as entrevistas 

 

Eu, Reginaldo Adalberto de Luz, doutorando da Escola de Enfermagem da Universidade de 

São Paulo, estou realizando uma pesquisa intitulada “Estudo de implementação de um sistema de 

vigilância epidemiológica para endoftalmites” sob orientação da Profa Dra. Maria Clara Padoveze.  

Endoftalmite é uma infecção intraocular que pode ser adquirida após um procedimento 

oftalmológico invasivo. Visto a grande quantidade de pacientes que são submetidos a este tipo de 

procedimento e a falta de informações suficientes para se saber a magnitude deste problema no Brasil, 

a instituição de um sistema de vigilância epidemiológica específico para este agravo será uma 

ferramenta importante para a obtenção destas informações. Contudo, o sucesso da implementação 

deste sistema poderá ser afetado negativamente ou positivamente por algumas barreiras e 

facilitadores, respectivamente. 

O objetivo deste estudo é conhecer quais são as barreiras e facilitadores para o processo de 

implementação de um sistema de vigilância epidemiológica para endoftalmites. 

Sua participação será através de uma entrevista, que será gravada em áudio com um tempo 

estimado de 20 minutos. O local poderá ser escolhido por você, desde que seja possível a privacidade 

do entrevistador e do entrevistado. 

O benefício deste estudo será a descrição de um processo de implementação com o 

detalhamento das etapas percorridas e a percepção dos envolvidos sobre o que facilitou e o que 

dificultou o processo. Desta forma, será possível adotar estratégias para contornar as barreiras 

encontradas e reforçar os facilitadores. Assim sendo, os participantes não terão um benefício direto 

por sua participação na pesquisa, mas indireto pela contribuição para a melhoria do processo de 

assistência relacionado os procedimentos oftalmológicos. 

Esta pesquisa apresenta baixo risco aos participantes, que pode estar relacionado à 

possibilidade de algum desconforto durante as entrevistas. Será garantida a manutenção do anonimato 

e da privacidade dos participantes da pesquisa, bem como da instituição em que trabalha, durante 

todas as fases da realização da pesquisa e divulgação dos seus resultados.  

Não haverá custos pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. Da mesma forma, 

não haverá nenhum tipo de compensação financeira relacionada à sua participação ou qualquer outro 

tipo de benefício direto. Contudo, será garantido ao participante o ressarcimento de eventuais 

despesas que ocorrerem em decorrência desta pesquisa. Caso você tenha algum prejuízo material ou 

imaterial em decorrência da pesquisa, você poderá solicitar indenização, de acordo com a legislação 

vigente. 

É garantido ao participante da pesquisa, recusar-se a participar ou retirar seu consentimento, 

em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma. 

O participante irá assinar duas vias do documento, rubricar todas as páginas e receberá uma 

via do TCLE assinada pelo pesquisador. 
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O pesquisador responsável, que também assina esse documento, compromete-se a conduzir a 

pesquisa de acordo com o que preconiza a Resolução 466/12 de 12/06/2012, que trata dos preceitos 

éticos e da proteção aos participantes da pesquisa. 

Em qualquer etapa do estudo, você poderá ter acesso ao pesquisador responsável, para 

esclarecimento de eventuais dúvidas, que pode ser encontrado na Rua Dr. Cesário Mota Jr., nº. 61 – 

9º andar ou pelo telefone nº (11) 3367-7700 – Ramal (7799) ou pelo celular (11) 98187-7681.  

Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Endereço - Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 – 

Cerqueira Cesar – São Paulo/SP CEP – 05403-000 Telefone- (11) 30618858 e-mail – cepee@usp.br 

 

 

 

__________________________________                 Data ____/____/____ 

Assinatura do responsável pelo estudo 

 

 

 

_________________________________                 Data ____/____/_____ 

Assinatura do participante                          

mailto:cepee@usp.br
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ANEXO 1 – Termo de anuência 
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ANEXO 2 – Parecer consubstanciado do CEP 

 

 

 



154 

 

 

 



155 

 

 

 



156 

 

 


